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WStęP

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer półrocznika Acta Iuris Steti-
nensis – numer szczególny, bowiem mający nową formułę merytoryczną, która 
będzie służyć wymianie myśli pomiędzy prawnikami-naukowcami a sędziami, 
adwokatami, radcami i prokuratorami, pracującymi w szczecinie i regionie. 
Owe zmiany są skutkiem porozumienia o współpracy zawartego na początku 
2013 roku między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego a szczecińskim Sądem Apelacyjnym, Wojewódzkim Sądem Administra-
cyjnym oraz Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie. Nowa formuła czasopisma 
ma przysłużyć się edukacji prawniczej i szeroko pojętej integracji środowisk 
prawniczych.

Elementem wyróżniającym Acta Iuris Stetinensis ma być publikowanie 
w każdym numerze orzeczeń zarówno szczecińskich, jak i działających w regio-
nie sądów, a także sporządzanych do nich glos autorstwa naukowców reprezentu-
jących różne ośrodki akademickie. W czasopiśmie, oprócz artykułów mających 
walor refleksji teoretycznej, przedstawiane będą poglądy naukowców (w formie 
artykułów czy wywiadów) w kwestiach zgłaszanych przez praktyków. Środowi-
skowy charakter czasopisma przejawiać się będzie przez prezentację wydarzeń 
z prawniczego życia. W planach jest również wydawanie numerów monograficz-
nych z tematycznie wybranymi orzeczeniami i glosami czy patronowanie kon-
ferencjom o charakterze naukowo-prawniczym. Naszą ambicją jest dotarcie do 
jak największej liczby czytelników ze środowiska prawniczego, czemu sprzyjać 
będzie nowa formuła czasopisma. 

Wychodząc naprzeciw współczesnym dążeniom i oczekiwaniom do jak 
najściślejszego powiązania nauki z praktyką przez praktyczne wykorzystanie 
efektów prac naukowych, przy redagowaniu Acta Iuris Stetinensis zaprosiliśmy 
do współpracy naukowców i praktyków z Polski i zagranicy. Wysoki poziom 
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czasopisma gwarantuje powołana przez nas rada naukowa, składająca się z wy-
bitnych przedstawicieli różnych dziedzin nauki. O jego jakości świadczy rów-
nież fakt, że wszystkie teksty poddawane są podwójnej recenzji.

Życzymy satysfakcjonującej lektury.

 dr hab. Marek Andrzejewski prof. US dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US
 Redaktor naukowy  Dziekan WPiA US
 Acta Iuris Stetinensis
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Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2013 r., 
sygn. akt ii S 23/13*

Skarga na naruszenie prawa strony  
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowa-
dzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., nr 179, poz. 1843 ze zm.), stanowi 
lex specialis w stosunku do przepisu art. 4 ust. 1 tejże ustawy. Jednocześnie 
należy zaakcentować, że gdyby ustawodawca chciał wyłączyć zastosowanie 
art. 4 ust. 4 w postępowaniu karnym wykonawczym, to dałby temu wyraz 
wprost w przepisie. tymczasem tak nie jest, zaś wykładnia gramatyczna 
art. 4 ust. 4 ustawy nie pozostawia wątpliwości, że odnosi się on również do 
postępowania, które dotyczy wykonania orzeczenia sądu karnego. 

Przewodniczący SSA Stanisław Stankiewicz, Sędziowie SA: Stanisław Kuchar-
czyk, Piotr Brodniak (sprawozdawca)

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu w sprawie Arkadiusza B. skargi wniesionej 
przez skazanego na naruszenie jego prawa do przeprowadzenia i zakończenia 
bez nieuzasadnionej zwłoki postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w K. III 
Kow 772/13 wz dotyczącej udzielenia warunkowego przedterminowego zwol-

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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nienia, na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 4 ust. 4 i art. 8 ust. 2 ustawy 
z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym 
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. 
z 2004 r., nr 179, poz. 1843 ze zm.) postanowił
stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Okrę-
gowemu w K. 

Uzasadnienie

Arkadiusz B. w dniu 19 czerwca 2013 r., wniósł skargę na przewlekłość 
postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w K. III Kow 772/13 wz w zakresie 
wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz o zasą-
dzenie na jego rzecz kwoty 4.000 złotych. 

Zgodnie z treścią art. 35 § 1 k.p.k. sąd bada z urzędu swą właściwość, 
a w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu są-
dowi lub innemu organowi. Natomiast z art. 4 ust 4 ustawy z dnia 17 czerwca 
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępo-
waniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora 
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, 
poz.1843 z późn. zm.) wynika, że sądem właściwym do rozpoznania skargi doty-
czącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania do-
tyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu 
prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja 
lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone 
jest w dwu lub więcej okręgach – sąd, w okręgu którego dokonano pierwszej 
czynności. 

Zwracając uwagę na to uregulowanie, trzeba jednocześnie odwołać się 
do poglądu wyrażonego w postanowieniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
z dnia 5 września 2012 r., II S 19/12, LEX Nr 1220384 oraz w postanowieniach 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października 2012 r., II S 24/10, 
LEX Nr 821844 i z dnia 28 kwietnia 2011 r., II S 7/11, LEX Nr 1099211, wedle 
to którego art. 4 ust. 4 wcześniej cytowanej ustawy kompleksowo rozstrzyga 
problematykę sądu właściwego do rozpoznania skargi na przewlekłość postę-
powania wykonawczego. W doktrynie za takim stanowiskiem opowiada się zaś 
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m.in. J. Skorupka („Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania skargi 
bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz”, s. 158 i n.). 

Natomiast prezentowane niekiedy odmienne poglądy, iż przepis art. 4 ust. 4 
nie dotyczy wykonania orzeczenia karnego (postanowienie Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z 23.03.2011, II S 7/11, LEX Nr 852303; Piotr Górecki, Stanisław 
Stachowiak, Paweł Wiliński – skarga na przewlekłość postępowania sądowe-
go – komentarz) nie wydają się być uzasadnione. Wyrażając ten pogląd trzeba 
bowiem zdać sobie sprawę z tego, że art. 4 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi lex 
specialis w stosunku do przepisu art. 4 ust. 1 tejże ustawy. Jednocześnie należy 
zaakcentować, że gdyby ustawodawca chciał wyłączyć zastosowanie art. 4 ust. 
4 w postępowaniu karnym wykonawczym, to dałby temu wyraz wprost w prze-
pisie. Tymczasem tak nie jest, zaś wykładnia gramatyczna art. 4 ust. 4 ustawy 
nie pozostawia wątpliwości, że odnosi się on również do postępowania, które 
dotyczy wykonania orzeczenia sądu karnego. 

W konsekwencji, wyjątek od reguły zawartej w art. 4 ust. 1 ustawy określo-
ny w tymże artykule w ust. 4, odnosi się także do postępowania karnego. Sądem 
właściwym do rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki co do orzeczeń wydanych w postępowaniu 
wykonawczym zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r., Nr 179, 
poz. 1843 z późn. zm.) jest sąd okręgowy, co stanowi odstępstwo od ogólnej 
reguły określonej w art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy.

Reasumując, stwierdzić zatem należy, że w sprawie o udzielenie warun-
kowego przedterminowego zwolnienia, jak również w innym sprawach postę-
powania karnego wykonawczego, sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania 
skargi na przewlekłość postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądo-
wego będzie zawsze sąd okręgowy (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postę-
powaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). 

W tej sytuacji, przedstawioną sprawę należało przekazać właściwemu do jej 
rozpoznania Sądowi Okręgowemu w K. 
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Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 listopada 
2012 r., sygn. akt i Acz 813/12*

Jurysdykcja krajowa w ramach prawa wspólnotowego

teZA: Przepis art. 1 ust. 3 rozporządzenia Rady (We) nr 44/2001 z dnia 
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (DZ. Ue. L. 
2001.12.1) – Bruksela i, przestał obowiązywać na mocy umowy zawartej po-
między Wspólnotą europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości 
sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cy-
wilnych i handlowych z dnia 19 października 2005 r. ( DZ.U. Ue L. 2005.299) 
z dniem wejścia w życie tej umowy, tj. 1 lipca 2007 r. (DZ.U. Ue L. 2007.94). 
celem tej umowy, jak wynika z jej art. 1 ust. 1, było wprowadzenie możli-
wości stosowania przepisów i rozporządzenia brukselskiego oraz przepisów 
wykonawczych do niego pomiędzy Wspólnotą a Danią.

Przewodniczący SSA Ryszard Iwankiewicz, Sędziowie SA: Iwona Wiszniew-
ska, Małgorzata Gawinek (sprawozdawca)

Sąd Apelacyjny w Sz. Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 
2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zbigniewa S. przeciw-
ko S. I. T. A/S z siedzibą w P. w Danii o zapłatę i wydanie na skutek zażalenia 

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w K. z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o odrzuceniu pozwu, sygn. akt I C 161/10 

oddalił zażalenie i orzekł o kosztach postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie

Zbigniew S. złożył pozew o wydanie ciągnika i zapłatę początkowo 
przeciwko Christianowi P. W toku rozprawy w dniu 11 stycznia 2011 r. powód 
wniósł o wezwanie jako właściwego pozwanego – S. I. T. A/S z siedzibą w P. 
w Danii. W tym też dniu Sąd Okręgowy w K. wydał postanowienie o wezwa-
niu do udziału w sprawie w charakterze pozwanego S. I. T. A/S z siedzibą w P. 
w Danii. Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2011 roku 
Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w stosunku do Christiana P., w związku 
z cofnięciem w stosunku do niego pozwu przez powoda (k-ty 373, 375).

Pozwany S. I. T. A/S z siedzibą w P. w Danii wniósł w pierwszej kolejności 
o odrzucenie pozwu, a w przypadku uznania przez Sąd braku podstaw do wy-
dania takiego rozstrzygnięcia – wniósł o oddalenie powództwa. Pozwana spółka 
złożyła też wniosek o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów procesu we-
dług norm przepisanych.

Pozwany podniósł, że w sprawie brak jest jurysdykcji krajowej, jako że po-
zwana spółka ma siedzibę poza granicami RP, a nie zachodzą żadne z łączników 
jurysdykcji krajowej (k-ty 444–445).

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w K. odrzucił 
pozew ze względu na brak jurysdykcji krajowej.

Sąd Okręgowy wskazał, że powód po przekształceniach podmiotowych 
w tym procesie dochodzi odszkodowania od S. I. T. A/S z siedzibą w P. w Da-
nii, wywodząc, że poniósł szkodę w związku z bezprawnym zaborem ciągnika 
siodłowego DAF 460 przez Christaiana P. działającego w imieniu i na rzecz tej 
spółki.

Sąd Okręgowy przywołując treść art. 1103 kpc, zgodnie z którym spra-
wy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany 
ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w rze-
czypospolitej Polskiej stwierdził, że łączniki jurysdykcyjne wskazane w tym 
przepisie mają charakter podstawowy dla wszystkich spraw rozpoznawanych 
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w postępowaniu procesowym. Ustalenia, czy pozwany ma miejsce zamieszka-
nia, miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Polsce należy dokonywać na pod-
stawie prawa polskiego. Pojęcie siedziby należy zatem interpretować zgodnie 
z art. 41 kc, który stanowi, że jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowią 
inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ 
zarządzający. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie fakt, że pozwana ma swoją 
siedzibę w Danii, jednoznacznie wynika z oświadczeń stron postępowania, co 
więcej potwierdzona została złożonym do akt przez stronę pozwaną odpisem 
z duńskiego Rejestru Głównego Urzędu do spraw Przedsiębiorstw i Spółek.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji nadto, w niniejszej sprawie z przyczyn 
oczywistych nie zachodzą również podstawy do stwierdzenia jurysdykcji kra-
jowej w oparciu o łączniki jurysdykcyjne określone w przepisach art. 11031–
11036 kpc.

Sąd Okręgowy stwierdził, że przedmiotem sporu pomiędzy powodem a po-
zwaną jest roszczenie powoda o zapłatę odszkodowania za bezprawne dokonanie 
zaboru należącego do niego ciągnika siodłowego oraz żądanie powoda wydania 
mu tegoż ciągnika. Jako podstawę prawną roszczenia powód wskazał art. 415 kc. 
Roszczenie to powód kierował do duńskiej spółki, z którą łączyła go zawarta na 
terenie Danii umowa o współpracę. Z ustalonych okoliczności wynika nadto, 
że usługi w ramach owej umowy, świadczone były przez powoda w Danii i na 
terenie innych państw Unii Europejskiej, a ciągnik siodłowy DAF 460 znajdu-
je się obecnie w siedzibie pozwanej spółki. Dochodzenie przez powoda zatem 
roszczenia z czynu niedozwolonego oraz pozostałe przedstawione wyżej oko-
liczności, w ocenie Sądu pierwszej instancji, wykluczają również możliwość za-
stosowania łącznika z art. 11037 kpc. Sąd odnosząc się do treści punktu 2 tego 
przepisu wskazał, że zobowiązania, które nie wynikają z czynności prawnych, 
należą do jurysdykcji sądów polskich, jeżeli zobowiązanie powstało w Polsce. 
Zwykle – według Sądu – za miejsce powstania zobowiązania niewynikającego 
z czynności prawnej uważa się miejsce, w którym zaszło zdarzenie prawne ro-
dzące zobowiązanie, w szczególności miejsce dokonania czynu niedozwolonego 
czy miejsce przesunięcia majątkowego skutkującego bezpodstawnym wzboga-
ceniem. Oznacza to – w ocenie Sądu Okręgowego – że również tak określony 
łącznik jurysdykcji, nie występuje w niniejszej sprawie, bowiem jak wynika 
z wcześniej opisanych okoliczności, zdarzenie w postaci zaboru ciągnika siodło-
wego nastąpiło na terenie Danii.
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Za bezzasadne Sąd pierwszej instancji uznał odwołanie się przez powoda 
do treści art. 10991 kpc, w myśl którego jeżeli brak jest podstaw uzasadniających 
jurysdykcję krajową w sprawie, a przeprowadzenie postępowania przed sądem 
lub innym organem państwa obcego nie jest możliwe albo nie można wymagać 
jego przeprowadzenia, sprawa należy do jurysdykcji krajowej, gdy wykazuje 
wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym. Sąd wskazał, że prze-
pis ten wprowadza do polskiego porządku prawnego instytucję jurysdykcji ko-
niecznej, służącą zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji z dnia 5 grudnia 2008 r. 
unikaniu negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych i zapewnieniu możliwości 
realizacji prawa do sądu. Sąd zaznaczył przy tym, że dla przyjęcia jurysdykcji 
koniecznej na podstawie tego przepisu niezbędne jest łączne zaistnienie dwóch 
przesłanek – brak możliwości przeprowadzenia albo wymagania przeprowadze-
nia postępowania przed organem innego państwa oraz wystarczający związek 
sprawy z polskim porządkiem prawnym. 

Według Sądu Okręgowego o ile uznać można, że sprawa niniejsza wyka-
zuje związek z polskim porządkiem prawnym, to nie sposób przyjąć, że speł-
niona została druga z koniecznych przesłanek, bowiem powód nie wykazał, aby 
dochodzenie roszczenia przed duńskim wymiarem sprawiedliwości nie było 
możliwe. Zdaniem Sądu nie uzasadniają tego okoliczności dotyczące sytuacji 
osobistej powoda. Niemożność przeprowadzenia postępowania przed sądem 
państwa obcego dotyczy przede wszystkim sytuacji braku jurysdykcji zgodnie 
z regulacjami obcego prawa. Nie można natomiast wymagać przeprowadzenia 
postępowania przed sądem lub innym organem państwa obcego wówczas, gdy 
zachodzą okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiają przeprowadzenie 
tego postępowania. Okoliczności te mogą mieć charakter ogólny, tzn. dotyczący 
wszystkich osób, które na terenie danego państwa zamierzałyby przeprowadzić 
postępowanie (działania wojenne, rozruchy i długotrwałe zamieszki) oraz cha-
rakter szczególny, tzn. związany wyłącznie z daną osobą – stroną postępowania 
(zamachy na cudzoziemców, prześladowania i akty terroru wobec danej osoby 
lub grupy, do której należy dana osoba).

Mając te kwestie na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 1099 kpc 
w związku z art. 1103 kpc, odrzucił pozew.

Powód złożył zażalenie na powyższe postanowienie. Zaskarżonemu orze-
czeniu zarzucił naruszenie przepisów:

– art. 5 ust. 3 Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu 
orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z Lugano 
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z dnia 30 października 2007 r. (Dz.U. UE.L.2009.147.5), poprzez jego 
nie zastosowanie i przez to błędne przyjęcie, że w sprawie nie zachodzą 
przesłanki do uznania jurysdykcji krajowej i oparcie tego rozstrzygnięcia 
wyłącznie na podstawie przepisów kpc z pomięciem wiążących Polskę 
przepisów wspólnotowych – podczas gdy jurysdykcja krajowa w spra-
wie zachodzi, gdyż przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony 
i roszczenia wynikające z tego czynu, co uzasadnia prowadzenie postę-
powania przez sąd miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szko-
dę, co w przedmiotowej sprawie ma miejsce w Polsce;

– art. 1097 § 2 kpc poprzez jego nie zastosowanie i błędne przyjęcie, że 
w sprawie nie ma podstaw do przyjęcia jurysdykcji krajowej w sytuacji, 
gdy Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisana w Lugano 
30 października 2007 r. weszła w życie między Unią Europejską a Danią 
w dniu 1 stycznia 2010 r. w myśl art. 69 ust. 4 i 5 konwencji – tj. w dniu, 
w którym przedmiotowy spór zawisł już przed sądem w Polsce, a więc 
podstawy uznania jurysdykcji powstały w toku postępowania, co wyklu-
cza możliwość uznania przez Sąd braku jurysdykcji krajowej;

–  art. 1099 kpc poprzez błędne stwierdzenie braku jurysdykcji krajowej 
i na tej podstawie odrzucenie pozwu.

W przypadku nie uznania przez Sąd powyższych zarzutów skarżący pod-
niósł zarzut naruszenia art. 10991 kpc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie 
i przyjęcie, że w sprawie nie zachodzi jurysdykcja konieczna, podczas gdy jej 
zastosowanie jest konieczne do uniknięcia negatywnego konfliktu jurysdykcyj-
nego i zapewnienie powodowi możliwości realizacji prawa do sądu.

Powyższe zarzuty zdaniem powoda uzasadniają wniosek o uchylenie za-
skarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powód w uzasadnieniu zażalenia potwierdził, że podstawę żądań i roszczeń 
opiera na bezprawnych działaniach pozwanego, polegających na zaborze ciągni-
ka siodłowego DAF 460, według powoda przy tym działania te doprowadziły 
do powstania na terenie Polski, po stronie powoda, znacznych rozmiarów szkód 
materialnych i finansowych.

Skarżący zarzucił, że Sąd Okręgowy uzasadniając odrzucenie pozwu po-
minął obowiązujące w sprawie przepisy prawa wspólnotowego, w tym rozporzą-
dzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 
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i handlowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 11 lipca 
2007 r. nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow-
nych (Rzym II) oraz Konwencję o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywa-
niu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z Lugano z dnia 
30 października 2007 r. (Dz.U. UE. L. 2009.147.5). Powód podniósł, że zgodnie 
z art. 5 ust. 3 Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych z Lugano z dnia 30 października 
2007 r. osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa związa-
nego niniejszą konwencją, może być pozwana w innym państwie związanym 
niniejszą konwencją, jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony 
lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z ta-
kiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie 
wywołujące szkodę. Następnie powód wywodzi, że Dania jako jeden z niewielu 
krajów nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych 
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, dlatego nie jest ono 
dla Danii wiążące i nie znajduje w stosunku do niej zastosowania. Natomiast 
zgodnie z informacją dotyczącą daty wejścia w życie Konwencji o jurysdyk-
cji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych 
i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r. (DZ. UE. L. 
2010.140.1) konwencja ta weszła w życie między Unią Europejską a Norwegią 
i Danią w dniu 1 stycznia 2010 r. w myśl art. 69 ust. 4 i 5 konwencji – tj. w dniu, 
w którym przedmiotowy spór zawisł już przed sądem w Polsce.

Nadto według powoda bezsprzecznie wykazał on związek pomiędzy po-
niesioną szkodą a bezprawnymi działaniami pozwanej i wykazał, że na tere-
nie Polski powstała będąca konsekwencją działań pozwanej szkoda, która ściśle 
związana jest z utratą ciągnika siodłowego. Pojazd ten był zakupiony w Polsce 
i w Polsce powód jest zobowiązany do spłaty rat leasingowych za w/w samochód, 
których nie jest w stanie, z winy pozwanego, płacić. Pojazd ten był wykorzysty-
wany w prowadzonej przez powoda działalności, z której nie tylko uzyskiwał 
środki na spłatę wskazanych wyżej zobowiązań, ale także utrzymywał siebie 
i swoją rodzinę. Obecnie jego zadłużenie w Polsce, w tym na skutek nie płaco-
nych od 15 marca 2009 r. rat leasingowych, sięga kwoty kilkuset tysięcy złotych, 
co w ocenie powoda uzasadnia wniosek, że przedmiotowe zdarzenie spowodo-
wało szkodę na terenie Polski.
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Uzasadniając zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 10991 
kpc skarżący podał, że od momentu zaistnienia zdarzenia, którego przedmioto-
we postępowanie jest konsekwencją, podejmował liczne działania zmierzające 
do rozstrzygnięcia sprawy poza granicami kraju, w tym na terenie Danii. Po-
mimo zaangażowania znacznych środków finansowych nie uzyskał od instytu-
cji duńskich pomocy w obronie swoich naruszonych praw. Obecna, wykazana 
w sprawie sytuacja materialna i finansowa powoda, czyni natomiast niemożli-
wym dalsze dochodzenie przez niego roszczeń na terenie Danii. Tymczasem od 
wielu lat pozwany bezprawnie odmawia wydania powodowi zatrzymanego po-
jazdu, narażając go na dalsze straty. Istota negatywnego konfliktu jurysdykcyj-
nego sprowadza się do tego, że określonemu podmiotowi w określonej sprawie 
odmawia się ochrony prawnej poprzez pozbawienie go dostępu do organów wy-
miaru sprawiedliwości. Sytuacja taka nie może być zaakceptowana zarówno ze 
względu na regulacje międzynarodowe, jak i z uwagi na regulacje wewnętrzne 
poszczególnych państw – w tym Polski – które na poziomie prawa konstytucyj-
nego gwarantują prawo do sądu (art. 45 i 77 ust. 2 Konstytucji RP).

Pozwana spółka wniosła o oddalenie zażalenia w całości oraz zasądzenie 
od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego 
według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zażalenie okazało się bezzasadne.
Mając na uwadze, że w niniejszej sprawie Sąd Okręgowy zbadał dopusz-

czalności jurysdykcji krajowej na podstawie przepisów kodeksu postępowa-
nia cywilnego, a powód podniósł, że zastosowanie powinna mieć Konwencja 
o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach 
cywilnych i handlowych z Lugano z dnia 30 października 2007 r. (Dz.U. UE. 
L. 2009.147.5) – w pierwszej kolejności rozstrzygnąć należało według jakich 
przepisów winno być zweryfikowane istnienie jurysdykcji krajowej w niniejszej 
sprawie.

Powód zarzucając Sądowi pierwszej instancji błędne posłużenie się w tej 
kwestii przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wskazał – jak podano 
wyżej – że w sprawie winna znaleźć zastosowanie Konwencja o jurysdykcji 
i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych 
i handlowych z Lugano z dnia 30 października 2007 r. Według bowiem strony 



22 Orzecznictwo sądów szczecińskich

powodowej, jako że Dania nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia Rady 
(WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, 
rozporządzenie to nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Rację należy przyznać skarżącemu, że w czasie kiedy rozporządzenie Rady 
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawa-
nia orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlo-
wych (DZ. UE. L. 2001.12.1) Bruksela I weszło w życie w stosunku do państw 
Wspólnoty, tj. 1 marca 2002 r., a nawet wówczas gdy zaczęło obowiązywać rów-
nież w stosunku do Polski z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, a zatem 
z dniem 1 maja 2004 r., zgodnie z jego przepisem art. 1 ust. 3 nie znajdowało ono 
zastosowania do Danii. Powód pomija jednak, że przywołany przepis rozporzą-
dzenia nr 44/2001 przestał obowiązywać na mocy umowy zawartej pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlo-
wych z dnia 19 października 2005 r. ( DZ.U. UE L. 2005.299) z dniem wejścia 
w życie tej umowy, tj. 1 lipca 2007 r. (DZ.U. UE L. 2007.94). Celem tej umowy, 
jak wynika z jej art. 1 ust. 1, było właśnie wprowadzenie możliwości stosowa-
nia przepisów I rozporządzenia brukselskiego oraz przepisów wykonawczych 
do niego pomiędzy Wspólnotą a Danią. Przywołana natomiast przez powoda 
Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych z Lugano z dnia 30 października 2007 r. 
podpisana została w celu osiągnięcia tej samej intensywności obiegu orzeczeń 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Szwajcarią, Norwegią 
i Islandią, przy jednocześnie możliwym przystąpieniu do niej innych państw 
nie będących członkami Unii Europejskiej. Konwencja ta zastąpiła konwencję 
z Lugano z 16 września 1988 r. Jest ona zgodna z obecnymi ramami prawnymi 
Wspólnoty, czyli właśnie z rozporządzeniem nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 
i handlowych pomiędzy państwami członkowskimi, co spowodowało, że w kwe-
stiach które reguluje, podobne przepisy obowiązują zarówno w Unii Europej-
skiej, jak i w Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Relacja tej konwencji – między 
innymi – do rozporządzenia Bruksela I określona został w postanowieniu jej 
art. 64 ust. 1, zgodnie z którym konwencja nie narusza stosowania przez państwa 
członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
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w sprawach cywilnych i handlowych, wraz z późniejszymi zmianami (ani też 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurys-
dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cy-
wilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli w dniu 19 października 2005 r.).

Mając na uwadze powyższe zatem, choć zgodzić się należało ze skarżącym, 
że Sąd Okręgowy nie dokonał interpretacji norm zawartych w aktach prawnych 
mających zastosowanie w tej sprawie celem ustalenia, czy zaistniały przesłanki 
usprawiedliwiające odrzucenie pozwu z uwagi na brak jurysdykcji krajowej, to 
stwierdzić jednocześnie należy, że w tym zakresie również powód nie ustrzegł 
się błędu, wbrew bowiem twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie 
nie znajdują zastosowania wskazane przez powoda przepisy Konwencji o ju-
rysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cy-
wilnych i handlowych z Lugano z dnia 30 października 2007 r., tylko przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych, które stosuje się między Danią a państwami Wspólnoty 
na podstawie zwartej w dniu 19 października 2005 r. pomiędzy Wspólnotą Eu-
ropejską a Królestwem Danii umowy w sprawie właściwości sądów oraz uzna-
wania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. 
Dodać przy tym należy, że rozporządzenie Rady (WE) obowiązuje bezpośred-
nio w państwach członkowskich jako akt wtórnego prawa wspólnotowego i nie 
wymaga implementowania go do prawa krajowego. W takim zakresie, w jakim 
stosuje się rozporządzenie, zastępuje ono odpowiednie przepisy kodeksu postę-
powania cywilnego oraz umów międzynarodowych.

Przedstawioną argumentację, co do zastosowania w niniejszej sprawie roz-
porządzenia Rady (WE) 44/2001 uzupełnić należy jednie o wskazanie, że zgod-
nie z art. 9 umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych z dnia 19 października 2005 r., ma ona zastosowanie 
wyłącznie do takich powództw i dokumentów urzędowych, które zostały wyto-
czone bądź sporządzone po jej wejściu w życie. Przy czym umowa ta, zgodnie 
z informacją zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 2007 
roku, L 94/70 weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Skoro zatem w niniejszej 
sprawie żądanie przeciwko S. I. T. A/S z siedzibą w P. w Danii zgłoszone zosta-
ło w dniu 11 stycznia 2011 roku, to w myśl przywołanej wyżej umowy ocena 
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istnienia jurysdykcji krajowej w niniejszej sprawie winna być przeprowadzona 
w oparciu o regulacje rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 znajduje ono 
zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, niezależnie od rodzaju sądu. 
W myśl natomiast art. 2 ust. 1 z zastrzeżeniem przepisów tego rozporządze-
nia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego 
mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego Państwa 
Członkowskiego. Zastosowanie ma zatem łącznik miejsca zamieszkania. Przy 
czym osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkow-
skiego mogą być pozywane przed sądy innego Państwa Członkowskiego tyl-
ko zgodnie z przepisami sekcji 2–7 rozdziału II rozporządzenia (art. 3 ust. 1). 
Przepisy powyższe wskazują, że co do zasady jurysdykcja przysługuje władzy 
sądowniczej tego państwa, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania. Usta-
wodawca wspólnotowy przewidział wyjątki od tej reguły, które skodyfikowane 
zostały – jak wskazano wyżej – w sekcjach od 2 do 7, rozdziału II rozporządze-
nia. Przy czym zgodnie z art. 3 ust. 2 wobec osób tych nie mają zastosowania 
krajowe przepisy jurysdykcyjne wymienione w załączniku I, który w stosunku 
do Polski wyłącza zastosowanie w tym zakresie art. 1103 kpc (Sprawy rozpo-
znawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce 
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej 
Polskiej). Artykuł 60 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 wskazuje 
natomiast, że dla celów stosowania niniejszego rozporządzenia spółki i osoby 
prawne mają swoje miejsce zamieszkania w miejscu, w którym znajduje się: a) 
ich statutowa siedziba; lub b) ich główny organ zarządzający; lub c) ich główne 
przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zgodnie z zasadą okre-
śloną w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 pozew w sprawie 
cywilnej przeciwko Schmit International Transport A/S, powinien być złożony 
w Danii. Istniejąca jednak możliwość wyłączenia tej zasada na podstawie szcze-
gólnych regulacji, obligowała do rozważenia czy nie zaistniał wyjątek, który po-
zwalałyby na wytoczenie tego powództwa na terytorium Polski.

Zważywszy, że powód swoje roszczenia w niniejszej sprawie wywodzi 
z czynu niedozwolonego, należałoby rozważyć znaczenie dla rozstrzygnięcia 
tej kwestii przepisu art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001. Zgod-
nie z brzmieniem tego unormowania – osoba, która ma miejsce zamieszkania 
na terytorium Państwa Członkowskiego, może być pozwana w innym Państwie 
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Członkowskim, jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub 
czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego 
czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołu-
jące szkodę. Już z samego literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że łączni-
kiem jest miejsce zdarzenia, z którego szkoda wynikła, a nie państwo, w którym 
poszkodowany doznał uszczerbku. Wskazać też należy, że odnośnie interpreta-
cji tego unormowania aktualne pozostaje stanowisko wyrażane w orzeczeniach 
Trybunał Sprawiedliwości na tle analogicznej regulacji tej kwestii w Konwencji 
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i han-
dlowych, podpisanej w Lugano w dniu 16 września 1988 roku, w których Try-
bunał stwierdzał, że miejscem szkody jest miejsce, gdzie zdarzenie wywołujące 
szkodę i pociągające za sobą odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego 
lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego bezpośrednio zrodziło szkodli-
we skutki dla osoby będącej bezpośrednią ofiarą tego zdarzenia, a nie miejsce, 
gdzie ofiara – jak twierdzi – poniosła szkody finansowe w następstwie szkody 
początkowej, która powstała i której osoba ta doświadczyła w innym umawiają-
cym się państwie; nie można zatem interpretować tego przepisu tak szeroko, by 
objąć każde miejsce, gdzie odczuć można niekorzystne skutki zdarzenia, któ-
re spowodowało szkody występujące gdzie indziej (Trybunał Sprawiedliwości: 
sprawa C-220/88 Dumez, Rec. 1990 s. I-49; sprawa C-364/93 Marinari, Rec. 1995 
s. 1-2719 pkt 21; sprawa C-168/02 Kronhofer, Rec. 2004 s. I-6009 pkt 19–21.)

Odnosząc powyższe kwestie do tej sprawy wskazać należy, że w tym pro-
cesie powód, jako zdarzenie wywołujące szkodę, mające stanowić podstawę fak-
tyczną jego żądań powołał – zatrzymanie przez przedstawiciela pozwanej, na 
terenie Danii, samochodu należącego do powoda. Zatem również według art. 5 
pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 jurysdykcja w tej sprawie przysłu-
guje duńskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Zwrócić też należy uwagę na unormowanie z art. 24 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 44/2001, zgodnie z którym jeżeli sąd Państwa Członkowskiego nie ma 
jurysdykcji na podstawie innych przepisów niniejszego rozporządzenia, uzysku-
je on jurysdykcję, jeżeli pozwany przed sądem tym wda się w spór. Zasada ta 
nie ma zastosowania, jeżeli pozwany wdaje się w spór w tym celu, aby podnieść 
zarzut braku jurysdykcji lub jeżeli inny sąd ma na podstawie art. 22 jurysdykcję 
wyłączną. Norma ta stanowi wyraz uwzględnienia woli stron do prowadzenia 
postępowania przed sądem danego państwa członkowskiego.
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Na gruncie przedmiotowej sprawy jednak uznać należało, że pozwany nie 
wyraził woli prowadzenia procesu w Polsce, jako że w pierwszej kolejności, 
przede wszystkim podniósł zarzut dotyczący braku jurysdykcji sądów polskich, 
a jedynie z ostrożności procesowej zaprzeczył żądaniom pozwu.

Jak wskazano wcześniej, przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, 
zgodnie z zasadą prymatu prawa wspólnotowego, mają pierwszeństwo przed 
przepisami art. 1096–1153 kpc, jednak tylko w kwestiach w nim uregulowanych. 
W pozostałym zakresie przepisy polskiej ustawy procesowej są wiążące i uzu-
pełniają regulację unijną.

Za bezprzedmiotowe zatem uznać należało rozważania Sądu Okręgowego 
odnośnie istnienia przesłanek z art. 11037 kpc. Kwestia jurysdykcji została bo-
wiem w sposób kompleksowy uregulowana w przepisach przywoływanego już 
wielokrotnie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001, a zatem wyłącza zastoso-
wanie przepisów krajowych w tej części.

Bezpodstawny okazał się zarzut skarżącego dotyczący naruszenia przez 
Sąd normy art. 1097 kpc. Przepis ten stanowi, że jurysdykcja krajowa istnie-
jąca w chwili wszczęcia postępowania trwa nadal, choćby jej podstawy odpa-
dły w toku postępowania (§ 1); Sąd nie może uznać, że brak jest jurysdykcji 
krajowej, jeżeli jej podstawy powstały w toku postępowania (§ 2). Zarzut ten 
został skonstruowany w oparciu o założenie, iż badanie właściwości sądów pol-
skich powinno dokonywać się w oparciu o postanowienia Konwencji o jurysdyk-
cji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych 
i handlowych z Lugano z dnia 30 października 2007 r. Jak już natomiast wskaza-
no, przepisy jej nie miały zastosowania na gruncie tej sprawy, w związku z czym 
bezprzedmiotowym było ustosunkowywanie się do treści tego zarzutu.

Jako niezasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 1099 kpc. Kwestia 
przedstawiona w zdaniu pierwszym tego przepisu została bowiem w odmienny 
sposób uregulowana w przepisach Rozporządzenia, a zatem wyłączone zostało 
jego zastosowanie w niniejszej sprawie. Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia stano-
wi bowiem, że jeżeli pozwany, który ma miejsce zamieszkania w jednym Pań-
stwie Członkowskim, jest pozwany przed sąd innego Państwa Członkowskiego 
i nie wdaje się w spór, sąd z urzędu stwierdza brak swej jurysdykcji, jeżeli jego 
jurysdykcja nie wynika z przepisów niniejszego rozporządzenia. Z brzmienia 
tego przepisu a contrario wywieść należy, że w przypadku gdy pozwany taki 
wdaje się spór, wówczas sąd jedynie na zarzut stwierdza brak swej jurysdykcji, 
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co miało miejsce w niniejszej sprawie. Bez względu na zachowanie pozwanego 
Sąd bierze pod uwagę jedynie jurysdykcję wyłączną (art. 25).

Zdanie drugie art. 1099 kpc wskazuje natomiast na rozstrzygnięcie, jakie 
winno zapaść w razie stwierdzenia braku jurysdykcji sądów polskich. W konse-
kwencji norma ta zostałaby naruszona jedynie w wypadku, gdyby Sąd zamiast 
postanowienia o odrzuceniu pozwu wydał inne co do treści lub formy rozstrzy-
gnięcie.

Jako ostatni skarżący podniósł zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 
10991 kpc, zgodnie z którym – jeżeli brak podstaw uzasadniających jurysdykcję 
krajową w sprawie, a przeprowadzenie postępowania przed sądem lub innym or-
ganem państwa obcego nie jest możliwe albo nie można wymagać jego przepro-
wadzenia, sprawa należy do jurysdykcji krajowej, gdy wykazuje wystarczający 
związek z polskim porządkiem prawnym (§ 1). W razie prawomocnego ustalenia 
przez sąd, że orzeczenie sądu lub innego organu państwa obcego nie podlega 
uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa rozstrzygnięta tym orzeczeniem 
należy do jurysdykcji krajowej mimo braku podstaw uzasadniających tę jurys-
dykcję, jeżeli wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym 
(§ 2).

W pierwszej kolejności rozważenia wymagało, czy norma ta nie koliduje 
z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych. W ocenie Sądu Apelacyjnego z uwagi na 
brak zbliżonej regulacji w przepisach prawa unijnego winna ona podlegać ocenie 
Sądu w tym postępowaniu. Przemawiał za tym także cel wprowadzenia tego 
przepisu, jak i jego znaczenie wyrażające się w zapobieganiu sytuacji, w której 
strona pozbawiona zostałaby możności dochodzenia ochrony swych praw przed 
sądem.

Skarżący w złożonym przez siebie środku zaskarżenia podał, że od mo-
mentu zaistnienia zdarzenia opisanego w pozwie podejmował liczne działania 
zmierzające do rozstrzygnięcia sprawy poza granicami RP, w tym na terenie 
Danii. Pomimo tego nie uzyskał od instytucji duńskich pomocy w obronie swo-
ich naruszonych praw. Podniósł, że jego obecna sytuacja materialna i finansowa 
czyni niemożliwym dalsze dochodzenie przez niego roszczeń na terenie Danii.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 10991 kpc należało w całości 
podzielić argumentację przedstawioną przez Sąd Okręgowy w uzasadnieniu 
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zaskarżonego postanowienia. Nie powtarzając słusznych w tym zakresie wy-
wodów Sądu pierwszej instancji, zwrócić należało uwagę, że także w treści zaża-
lenia powód nie podał takich okoliczności, które mogłyby skutkować przyjęciem 
odmiennych i ocen. Unormowanie to wprowadza wyjątek od zasady, że postę-
powanie winno się toczyć przed organami wymiaru sprawiedliwości, którym 
przysługuje jurysdykcja w danej sprawie. Przepis ten zatem, jako szczególny, 
winien być wykładany ściśle, a okoliczności usprawiedliwiające jego zastoso-
wanie powinien, zgodnie z art. 6 kc, wykazać powód. To bowiem Zbigniew S. 
wywodził z nich korzystne dla siebie skutki prawne. Powód natomiast nie tylko 
nie wykazał, aby dochodzenie roszczenia przed duńskim wymiarem sprawiedli-
wości nie było możliwe, ale nawet nie uprawdopodobnił tej okoliczności. Poza 
swymi gołosłownymi twierdzeniami o podjęciu działań przed innymi organami 
czy instytucjami niż sądy rozstrzygające sprawy cywilne, nie naprowadził żad-
nych dowodów dla wykazania swych twierdzeń. Z treści kierowanej do niego ko-
respondencji wynikało jedynie, że nie może skorzystać w Danii z drogi procesu 
karnego, jako że czyny strony pozwanej nie wykazują znamion czynu zabronio-
nego. Uzasadnieniem dla stanowiska powoda nie mogła być natomiast sytuacja 
majątkowa, która nie stanowi przesłanki zastosowania 10991 kpc. Dla uznania, 
że przepis ten ma zastosowanie, wymagane jest ustalenie przyczyn niezależnych 
od strony, które uniemożliwiają rozstrzygnięcie sprawy w innym państwie. Fakt 
złej sytuacji finansowej skarżącego może mieć zatem jedynie znaczenie dla za-
sadności zastosowania zwolnień od ponoszenia kosztów sądowych lub podlegać 
rozważeniu pod kątem celowości ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 kpc 
w związku z art. 397 § 2 kpc, oddalił zażalenie, jako bezzasadne. O kosztach 
postępowania odwoławczego Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 102 kpc. 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. 
akt ii AKa 12/13*

Wyrok łączny

Skoro przestępstwa, które dały podstawę do utworzenia realnego zbiegu 
przestępstw w wyroku i wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności 
i grzywny „rozeszły” się do innych nowo utworzonych zbiegów, dających 
podstawę do orzeczenia nowych kar łącznych, to trzeba przyjąć, iż każde 
z wcześniejszych orzeczeń łącznych, niezależnie od tego czy z chwilą wyda-
nia nowego wyroku łącznego zajdzie potrzeba ich połączenia czy odrębnego 
wykonania, utraciło moc. tak więc w takiej sytuacji, kiedy w nowo utwo-
rzonych zbiegach przestępstw nie znalazły się razem wszystkie przestęp-
stwa tworzące poprzedni zbieg, stwierdzany w wyroku jednostkowym lub 
we wcześniejszym wyroku łącznym, to dochodzi do utraty mocy wszystkich 
poprzednich orzeczeń o łączeniu kar i środków karnych, a nie jedynie tych 
rozstrzygnięć łącznych, które zostały ujęte w nowym wyroku.

Przewodniczący SSA Stanisław Kucharczyk (sprawozdawca), Sędziowie SA 
Stanisław Stankiewicz, Bogumiła Metecka-Draus

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Wiesławy Palejko po rozpo-
znaniu w dniu 28 lutego 2013 r. sprawy Tomasza L. z powodu apelacji wniesionej 

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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przez obrońcę skazanego od wyroku łącznego Sądu Okręgowego w K. z dnia 
5 października 2012 r., sygn. akt II K 31/12

zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

Uzasadnienie

Skazany Tomasz L. w dniu 12.3.2012 r. złożył wniosek o wydanie wyroku 
łącznego. 

Wyrokiem łącznym z dnia 5 października 2012 r. Sąd Okręgowy w K. 
w sprawie II K 31/12: 

I. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § l k.k. połączył kary jednostkowe 
pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego Tomasza L. wyrokiem Sądu 
Okręgowego w P. z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie sygn. akt III K 229/01 
oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie sygn. 
akt IV K 828/01 i wymierzył mu karę łączną 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) mie-
sięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności 
orzeczonej w pkt I wyroku zaliczył skazanemu okres tymczasowego aresztowa-
nia od 11 listopada 2000 roku do dnia 15 marca 2002 roku w sprawie Sądu Okrę-
gowego w P. sygn. akt III K 229/01, jak też okresy odbywania kary pozbawienia 
wolności w sprawie Sądu Okręgowego w P. sygn. akt III K 229/01 oraz Sądu 
Rejonowego w P. sygn. akt IV K 828/01 i ustalił początek kary łącznej na dzień 
faktycznego rozpoczęcia jej odbywania;

III. na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § l k.k. połączył kary jednostko-
we pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego Tomasza L. wyrokiem 
Sądu Rejonowego w P. z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie sygn. akt VII K 
200/06, Sądu Rejonowego w P. z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie sygn. akt VII 
K 119/05 oraz karę 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w pkt 12 
wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie sygn. akt II 
K 93/09 i wymierzył skazanemu karę łączną 4 (czterech) lat i 9 (dziewięciu) mie-
sięcy pozbawienia wolności;

IV. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolno-
ści orzeczonej w pkt III wyroku zaliczył skazanemu okres tymczasowego aresz-
towania od 30 maja 2006 roku do 5 lipca 2006 roku w sprawie Sądu Okręgowego 
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w K. sygn. akt II K 93/09, jak też okresy odbywania kary pozbawienia wolno-
ści w sprawach Sądu Rejonowego w P. sygn. akt VII K 200/06 i VII K 119/05 
i w sprawie Sądu Okręgowego w K. sygn. akt II K 93/09 i ustalił początek kary 
łącznej na dzień faktycznego rozpoczęcia jej odbywania; 

V.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § l k.k. połączył kary jednostkowe 
pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego Tomasza L. wyrokiem Sądu 
Rejonowego dla K.-Ś. w K. z dnia 29 września 2008 roku w sprawie sygn. akt 
XIV K 496/08/S oraz karę roku pozbawienia wolności orzeczoną w pkt 14 wy-
roku Sądu Okręgowego w K. z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie sygn. akt II K 
93/09 i wymierzył mu karę łączną roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wol-
ności; 

VI. na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolno-
ści orzeczonej w pkt V wyroku zaliczył skazanemu okres odbywania kary po-
zbawienia wolności  w sprawie Sądu Rejonowego dla K.-Ś. w K. sygn. akt XIV K 
496/08/S   i  ustalił  początek  kary  łącznej   na  dzień  faktycznego  rozpoczęcia 
jej odbywania; 

VII. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozosta-
wił do odrębnego wykonania; 

VIII. umorzył   postępowanie   o   wydanie   wyroku   łącznego   w   zakresie   
wyroku   Sądu Rejonowego w P. z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie sygn. akt 
II K 44/04;

 IX. na podstawie art. 575 § l k.p.k. stwierdził, iż traci moc kara łączna 
pozbawienia wolności i kara łączna grzywny orzeczona w pkt 15 wyroku Sądu 
Okręgowego w K. z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie sygn. akt II K 93/09; 

X. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. Beaty L.  kwotę  177,12 (stu-
siedemdziesięciu siedmiu złotych i dwunastu groszy) złotych, w tym podatek 
VAT, tytułem wykonanej, a nieopłaconej obrony z urzędu; 

XI. zwolnił skazanego w całości od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu 
Państwa kosztów sądowych.

Wyrok zaskarżył obrońca w części dotyczącej jego punktu I, V i IX zarzu-
cając mu:

1. wymierzenie rażąco surowych kar łącznych skazanemu w punkcie I i V 
oraz

2. naruszenie art. 575 § 1 k.p.k. przez jego niewłaściwe zastosowanie.
Podnosząc powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w jego 

punkcie I w części dotyczącej kary przez orzeczenie kary łącznej w rozmiarze 



32 Orzecznictwo sądów szczecińskich

2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz zmianę zaskarżonego wyroku w jego 
punkcie V w części dotyczącej kary przez orzeczenie kary łącznej w rozmiarze 
jednego roku pozbawienia wolności. Nadto wniósł o uchylenie punktu IX za-
skarżonego wyroku. W razie uznania apelacji za nieuzasadnioną wniósł o nie 
obciążanie skazanego kosztami postępowania apelacyjnego i odstąpienie od wy-
mierzenia mu opłaty za II instancję.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zarzuty i wywody apelacji obrońcy dotyczące wymiaru kary należało 

uznać za niezasadne i to w stopniu oczywistym. Sprzeczności pomiędzy roz-
strzygnięciem zawartym w punkcie IX sentencji wyroku i jego pisemną moty-
wacją, zauważone przez obrońcę oraz ewentualne wątpliwości co do wykonania 
wyroku w zakresie grzywny sprawiają, iż apelacji skarżącego nie można uznać 
za oczywiście bezzasadnej i wyroku Sądu I instancji, chociaż nie wymaga on 
zmiany oraz jego pisemnej motywacji, nie można pozostawić bez uwag.

Na wstępie podkreślić należy, iż całkowicie bezpodstawny jest zarzut skie-
rowany do wymiaru kar łącznych orzeczonych w punktach I i V zaskarżonego 
wyroku. Obrońca, poza ogólnikowym podniesieniem niedocenienia w dostatecz-
nym stopniu argumentów przemawiających za zastosowaniem zasady absorpcji, 
nie przytoczył żadnych przesłanek przemawiających za przyjęciem, iż kary łącz-
ne: 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za pierwszy zbieg przestępstw oraz 
roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności za trzeci zbieg przestępstw należy 
uznać za rażąco surowe. Skoro kara łączna pozbawienia wolności wymierzona 
za trzeci zbieg przestępstw tylko o dwa miesiące jest wyższa od minimalnej, 
jaką można było orzec za zbiegające się przestępstwa, to już z tej przyczyny nie 
sposób mówić o jej rażącej surowości. Do takiego stwierdzenia nie jest nawet 
potrzebna szczegółowa analiza przesłanek decydujących o jej wysokości, które 
zresztą w sposób wnikliwy i trafny przeanalizował Sąd I instancji i wystarczy 
w tym miejscu do niej odesłać. W przypadku kary wymierzonej za pierwszy 
zbieg przestępstw za zastosowaniem zasady asperacji przemawia, co słusznie 
przyjmuje Sąd I instancji, brak ścisłego związku przedmiotowego pomiędzy 
przestępstwami podlegającymi łączeniu i charakter przestępstw pozostających 
w zbiegu, gdyż, co dotyczy obu przypadków, występują przestępstwa – po jed-
nym, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i inne (przeciwko mieniu, życiu 
i zdrowiu, zdrowiu społeczeństwa i ochrony przed zjawiskiem narkomanii), a co 
przeciwstawia się stosowaniu zasady absorpcji. Ponadto nie można tracić z pola 
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widzenia i względów szczególnie prewencyjnych. Przy ocenie zachowania ska-
zanego podczas odbywania kar pozbawienia wolności nie można pomijać tego, 
iż oprócz przejawów pozytywnych, wykazywanych mocno w postępowaniu od-
woławczym, zawiera też elementy negatywne. Nie można zapominać również 
o wielokrotnej karalności i nieskuteczności stosowanych wcześniej środków pro-
bacyjnych właśnie przy skazaniach za przestępstwa pozostające w pierwszym 
zbiegu, co ma przecież istotny wpływ na formułowanie prognozy kryminolo-
gicznej. Zatem owe względy szczególnie prewencyjne, a także cele ogólno pre-
wencyjne, których nie można pomijać przy wymiarze kary (kar) łącznej (łącz-
nych), jak również charakter związku przedmiotowego w przypadku pierwszego 
i trzeciego zbiegu przestępstw wskazują jednoznacznie na potrzebę zastosowa-
nia zasady asperacji, a nie absorpcji. Dodać należy, iż pomiędzy karami wymie-
rzonymi za przestępstwa  pozostające w pierwszym i trzecim zbiegu nie ma zna-
czących dysproporcji, aby uznać, jak w przypadku drugiego zbiegu, iż wyższa 
z kar „pochłania inne” i przez jej wykonanie zostaną osiągnięte wszystkie cele 
kary łącznej orzeczonej za te zbiegi przestępstw. 

Wobec powyższego stwierdzić trzeba, iż Sąd I instancji prawidłowo do-
strzegł i ocenił wszystkie okoliczności istotne dla wymiaru kar łącznych 
i ukształtował ich wysokość stosownie do dyrektyw obowiązujących przy orze-
kaniu w tym przedmiocie. 

Nie można podzielić stanowiska skarżącego, a i Sądu I instancji zawarte-
go w uzasadnieniu o tym, iż zbędne jest rozstrzygnięcie zawarte w punkcie IX 
zaskarżonego wyroku w odniesieniu do grzywny. Stwierdzić trzeba, iż zaskar-
żony wyrok w tej części (punkcie), jak i w pozostałym zakresie, jest poprawny, 
natomiast nieprzekonująca jest argumentacja zawarta w części motywacyjnej 
orzeczenia w odniesieniu do rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 575 
§ 1 k.p.k. i w apelacji obrońcy. Z uzasadnienia wyroku wynika, iż Sąd I instancji 
omyłkowo, chociaż,  jak wykaże to argumentacja Sądu Apelacyjnego, poprawnie 
odniósł stwierdzenie o utracie mocy także do kary łącznej grzywny orzeczonej 
w punkcie 15 wyroku Sądu Okręgowego w sprawie II K 93/09. W swoich rozwa-
żaniach Sąd Okręgowy, odwołując się do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 29 października 2012 r. (sygn. akt I KZP 15/12) opublikowanej w osnKW 
2012/11/111 Biul. SN 2012/10/16-17, nietrafnie podnosi, iż skoro w rozpoznawa-
nej sprawie o wydanie wyroku łącznego nie dokonywał nowego łączenia kar 
jednostkowych grzywny, z powodu braku formalnych przesłanek ku temu, to 
orzeczenie o karze łącznej grzywny zawarte w punkcie 15 wyroku w sprawie 
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II K 93/09 nie mogło utracić mocy, tracąc z pola widzenia najistotniejszą kwe-
stię, a mianowicie to, iż przecież w zaskarżonym wyroku utworzył nowe zbiegi 
przestępstw i zbieg, który utworzył w sprawie II K 93/09 i dał Sądowi Okręgo-
wemu podstawę do wymierzenia kary łącznej grzywny, przestał istnieć. Zatem, 
skoro taka nowa sytuacja zaistniała, a więc doszło do powstania nowych zbiegów 
realnych opisanych w punktach III i V zaskarżonego wyroku, to nie do przyjęcia 
jest stwierdzenie Sądu I instancji o tym, iż punkt 15 wyroku Sądu Okręgowe-
go, w zakresie kary łącznej grzywny, zachowuje powagę rzeczy osądzonej, bo 
przecież z chwilą utworzenia nowych zbiegów przestępstw, do których nie we-
szły oba (razem) przestępstwa z wcześniejszego zbiegu utworzonego w sprawie 
II K 93/09, wszystkie orzeczenia łączne związane z tym zbiegiem, a więc nie 
tylko w zakresie kary pozbawienia wolności, ale i grzywny stały się nieaktu-
alne z mocy prawa – właśnie na podstawie art. 575 § 1 k.p.k., co prawidłowo 
Sąd Okręgowy stwierdził w punkcie IX zaskarżonego wyroku. Pozostawienie 
sytuacji prawnej w takiej postaci, w jakiej proponuje Sąd Okręgowy, pozosta-
wałoby w niezgodzie z art. 85 k.k., bowiem skazany miałby do wykonania kary 
niejako z dwóch różnych zbiegów przestępstw, a więc karę łączną grzywny ze 
zbiegu przestępstw stwierdzonego w wyroku w sprawie II K 93/09, który stracił 
swój byt prawny z chwilą wydania kontrolowanego wyroku i dwie kary łączne 
pozbawienia wolności za nowe zbiegi przestępstw, w skład których weszły prze-
stępstwa pozostające we wcześniejszym zbiegu i inne przestępstwa wskazane 
w punktach  III i V zaskarżonego wyroku.  Skoro zatem przestępstwa, które dały 
podstawę do utworzenia realnego zbiegu przestępstw w wyroku w sprawie II K 
93/09 i wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny „rozeszły” 
się do innych nowo utworzonych zbiegów, dających podstawę do orzeczenia no-
wych kar łącznych, to trzeba przyjąć, iż każde z wcześniejszych orzeczeń łącz-
nych, niezależnie od tego czy z chwilą wydania nowego wyroku łącznego zajdzie 
potrzeba ich połączenia czy odrębnego wykonania, utraciło moc. Tak więc w ta-
kiej sytuacji, kiedy w nowo utworzonych zbiegach przestępstw nie znalazły się 
razem wszystkie przestępstwa tworzące poprzedni zbieg, stwierdzany w wyroku 
jednostkowym lub we wcześniejszym wyroku łącznym, to dochodzi do utraty 
mocy wszystkich poprzednich orzeczeń o łączeniu kar i środków karnych, a nie 
jedynie tych rozstrzygnięć łącznych, które zostały ujęte w nowym wyroku.

W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu 
Okręgowego o tym, iż stwierdzenie, iż kara łączna grzywny z punktu 15 wyroku 
Sądu Okręgowego w K. w sprawie II K 93/09, chociaż (według tego sądu) za-
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mieszczone w kontrolowanym wyroku omyłkowo, nie rodzi skutków prawnych, 
a niewątpliwie jest potrzebne, chociażby ze względu na porządkujący charakter 
wyroku łącznego. Stanowić będzie też wskazówkę dla sądu czy sądów wykonu-
jących wyrok czy wyroki, które orzeczenie należy wykonać odrębnie, co wynika 
także, chociaż jedynie pośrednio, z rozstrzygnięcia zamieszczonego w punkcie 
VII zaskarżonego wyroku, wydanego na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. Tu Sąd 
Okręgowy omyłkowo w uzasadnieniu wyroku powołał się na § 2 tego artykułu. 
Zatem, mając powyższe na uwadze stwierdzić trzeba, iż skazany będzie miał do 
wykonania z wyroku Sądu Okręgowego w K. ze sprawy II K 93/09 dwie kary 
grzywny orzeczone za  przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii (pkt 12) i z art. 55 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
(pkt 14). Zauważyć przy tym należy, iż gdyby za inne przestępstwa pozostające 
w zbiegach z przestępstwami osądzonymi w sprawie II K 93/09 były orzekane 
również kary grzywny, to Sąd I instancji takie kary łączne w punktach III i V 
by orzekł, co przemawia również za stanowiskiem Sądu odwoławczego zapre-
zentowanym wyżej, a skoro kary tego rodzaju nie były wymierzane za te inne 
przestępstwa, to kary grzywny wymierzone w sprawie II K 93/09 będą podlegać 
odrębnemu wykonaniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 437§1 k.p.k. 
orzekł jak w sentencji.

z uwagi na sytuację materialną skazanego i zgodnie z wnioskiem obrońcy  
Sąd Apelacyjny zwolnił skazanego od wydatków za postępowanie odwoławcze. 
Wniosek o zwolnienie od opłaty był bezprzedmiotowy, jako że brak jest podsta-
wy prawnej do wymierzenia opłaty od kar wymierzanych w wyroku łącznym.

o kosztach zastępstwa procesowego Sad Apelacyjny rozstrzygnął na mocy 
art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z § 14 
ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku 
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. nr 163, poz. 
1348 ze zm. 





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 maja 2012 r., sygn. 
akt iii AUa 106/12*

Umowa o pracę nakładczą

Umowa cywilnoprawna nienazwana, która nie realizuje konstrukcyjnych 
cech (elementów) umowy o pracę nakładczą dotyczących rozmiaru wykony-
wanej pracy w ilości gwarantującej wynagrodzenie w wysokości co najmniej 
połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie stanowi uprawnionego 
tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osób wykonu-
jących pracę nakładczą.

Przewodniczący SSA Jolanta Hawryszko (sprawozdawca), Sędziowie SA Barba-
ra Białecka, Urszula Iwanowska

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2012 r. sprawy 
Dariusza R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, przy udziale zain-
teresowanych Biura Rachunkowego „D.” M. i R. W. spółki jawnej w Sz., Moniki 
W. i Roberta W., o ubezpieczenie społeczne, na skutek apelacji ubezpieczonego 
od wyroku Sądu Okręgowego w Sz. z dnia 8 listopada 2011 r., oddalił apelację. 

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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Uzasadnienie

Decyzją z dnia 9 lutego 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwier-
dził, że Dariusz R. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2009 r. jako osoba 
wykonująca pracę nakładczą u płatnika składek Biura Rachunkowego „D.” M. 
i R. W. spółki jawnej z siedzibą w Sz., ponieważ celem zawarcia umowy o pracę 
nakładczą było jedynie stworzenie pozorów jej wykonywania.

Odwołanie od decyzji złożył Dariusz R., zarzucając brak podstaw do jej 
wydania. Jak podniósł, w okresie objętym zaskarżoną decyzją obowiązywały 
przepisy umożliwiające mu wybór tytułu podlegania ubezpieczeniu, z czego 
skorzystał. 

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania. 
Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy wezwał do udziału 

w sprawie w charakterze zainteresowanych Biuro Rachunkowe „D.” M. i R. W. 
spółkę jawną w Sz. oraz Marka W. i Monikę W.

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Sz. oddalił odwoła-
nie oraz zasądził od ubezpieczonego Dariusza R. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

Sąd pierwszej instancji ustalił, że Dariusz R. rozpoczął w 1995 roku prowa-
dzenie pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i ser-
wisie urządzeń biurowych, z tytułu której zgłosił się w okresie spornym, tj. od 
1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 2009 r. do ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 
1 grudnia 2005 r. Dariusz R. zawarł z Biurem Rachunkowym „D.” z siedzibą 
w Sz. umowę o pracę nakładczą na czas nieokreślony. Zadaniem odwołującego 
było niszczenie w czasie trwania umowy od minimum 500 do maksimum 1000 
sztuk dokumentów biurowych objętych ochroną danych osobowych. Zlecenie 
pracy przekraczającej górny limit było dopuszczalne tylko za zgodą wykonaw-
cy. Do wykonywania pracy wykonawca miał używać urządzenia stanowiące-
go własność nakładcy. Zgodnie z § 3 pkt 2 umowy szczegółowy rodzaj, zakres 
prac i termin jej wykonania określały każdorazowo zlecenia robocze, wydawane 
indywidualnie wykonawcy przez „zakład pracy”. Rozliczenie pracy miało na-
stępować w okresie miesięcznym. W § 10 przewidziano, że wykonawca miał 
otrzymywać za pracę, po wykonaniu zlecenia roboczego, wynagrodzenie usta-
lone przez nakładcę dla danej pracy w stałej wysokości miesięcznej 100 zł brut-
to. Wynagrodzenie we wskazanej wyżej kwocie było wypłacane skarżącemu co 



39Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 maja 2012 r.

miesiąc w spornym okresie. W związku z zawarciem powyższej umowy Dariusz 
R. został zgłoszony przez nakładcę w okresie 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego 
2009 r. do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, i w tym cza-
sie zadeklarowano jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, 
z tytułu wykonywania umowy o pracę nakładczą, wynagrodzenie Dariusza R. 
w miesięcznej wysokości 100 zł. Wykonawca otrzymywał miesięcznie około od 
300 do 500 dokumentów do zniszczenia. Nakładca nigdy fizycznie nie liczył ilo-
ści przekazanych Dariuszowi R. dokumentów. W 2005 roku sytuacja finansowa 
Dariusza R. była ciężka, z uwagi na konieczność spłaty zaciągniętych kredytów. 
Odwołujący w latach 2005-2009 uzyskał dochód z tytułu prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej w następujących wysokościach: 110.854,61 zł 
– 2005 r.,  127.255,78 zł – 2006 r., 24.052,34 zł – 2007 r., 129.704,39 zł – 2008 r., 
167.547,19 zł – 2009 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 
1585), w brzmieniu mającym zastosowanie w tej sprawie, Sąd Okręgowy zwa-
żył, że osoba, co do której zachodził zbieg podstaw ubezpieczenia społecznego 
z tytułu świadczenia pracy nakładczej i prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej, miała możliwość dokonania wyboru tytułu swego ubezpieczenia. 
Status prawny wykonawców pracy nakładczej regulują przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych 
osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976, nr 3, poz. 19 ze zm.). Zgodnie 
z § 3 powołanego rozporządzenia ustalona przez strony umowy o pracę nakład-
czą minimalna miesięczna ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków 
wykonawcy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie 
co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy. Stanowi to 
warunek konieczny umowy o pracę nakładczą. Z analizy rozporządzeń Rady 
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika, 
że w spornym okresie minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowało się na 
poziomie powyżej 800 zł (od 849 zł w 2005 r. do 1.276 zł w 2009 r.). W sprawie 
tej strony ustaliły kwotę miesięcznego wynagrodzenia opiewającą stale na 100 
zł, a żadne inne sformułowanie badanej umowy nie przewiduje podstawy do 
ustalenia wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wskazane wyżej 100 zł. Tym 
samym już w chwili zawarcia niniejszej umowy wykonawca nie miał zapewnio-
nej pracy dającej możliwość osiągnięcia kwoty, o której mowa w § 3 rozporzą-
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dzenia w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakład-
czą. To zdaniem Sądu Okręgowego przemawia za pozornością umowy. Skarżący 
podnosił, że umowa ta umożliwiała mu uzyskanie zarobków wynoszących do 
1.000 zł w zależności od ilości zniszczonych przez niego dokumentów, jednakże 
sąd pierwszej instancji wskazał, iż umowa łącząca strony nie uzależniała wysoko-
ści wynagrodzenia od ilości wykonanej pracy, wskazywała zaś stałą miesięczną 
wysokość wynagrodzenia, tj. 100 zł brutto. Nakładca nie był faktycznie zainte-
resowany realizacją postanowień umowy łączącej go ze skarżącym, nie zależało 
mu na wykonaniu pracy w wymiarze wynikającym ściśle ze wskazanej umowy. 
Sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania, że umowa o pracę nakładczą, 
którą zawarł odwołujący, miała na celu umożliwienie mu uzyskania drugiego ty-
tułu podlegania ubezpieczeniom i opłacania niższych składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne, niż wynikające z prowadzonej jednocześnie działalno-
ści gospodarczej. Tym samym jedyną realną korzyścią z zawarcia przez ubezpie-
czonego pozornej umowy nakładczej było skorzystanie z możliwości uzyskania 
przez niego drugiego tytułu podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek od 
niskich podstaw wymiaru składek z tytułu umowy o pracę nakładczą, w sto-
sunku do minimalnych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego Sąd  Okrę-
gowy uznał, że umowę o pracę nakładczą strony zawarły tylko dla pozoru (art. 
83 § 1 k.c.). Pozorna umowa o pracę nakładczą, na podstawie której jej strony 
nie miały zamiaru i nie realizowały konstrukcyjnych obowiązków dotyczących 
rozmiaru wykonywanej pracy w ilości gwarantującej wynagrodzenie w wyso-
kości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie stanowi 
uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym 
osób wykonujących pracę nakładczą (art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 2 
in fine ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

Apelację od powyższego wyroku wywiódł ubezpieczony, zarzucając :
1) naruszenie przepisu § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonują-
cych pracą nakładczą, poprzez przyjęcie, iż ustalenie w umowie o pracę 
nakładczą takiej ilości pracy, która zapewnia nakładcy uzyskanie 50% 
najniższego wynagrodzenia, stanowi element przedmiotowo istotny tej 
umowy i że nie zapewnienie wynagrodzenia we wskazanej wysokości, 
świadczy o tym, iż umowa ta została zawarta przez jej strony dla pozoru, 
w sytuacji gdy ustalenie wynagrodzenia we wskazanej wysokości nie 
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stanowi elementu przedmiotowo istotnego umowy o pracę nakładczą, 
a zatem strony mogą zawrzeć ważną umowę z niższym wynagrodzeniem 
niż 50% najniższego wynagrodzenia za pracę;

2)  naruszenie przepisu art. 83 § 1 k.c. poprzez jego zastosowanie w niniej-
szej sprawie i uznanie, że zawarta przez strony procesu umowa o pracę 
nakładczą z uwagi na to, iż została zawarta dla pozoru, jest nieważna, 
w sytuacji gdy umowa o pracę nakładczą nie została przez strony zawar-
ta dla pozoru, lecz wolą i zamiarem stron było wykonanie pracy odpo-
wiadającej zapotrzebowaniu nakładcy w zamian za ustalone odpowied-
nie wynagrodzenie;

3)  niezgodność ustaleń faktycznych z materiałem dowodowym zebranym 
w sprawie poprzez przyjęcie, że strony zawarły umowę o pracę nakład-
czą dla pozoru, jedynie w celu uzyskania drugiego tytułu podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu, w sytuacji gdy z zeznań ubezpieczonego, 
jak również zainteresowanej Małgorzaty W., wyraźnie wynikało, iż stro-
ny zawarły umowę o pracę nakładczą wyłącznie w związku z tym, że 
nakładca miał zapotrzebowanie na niszczenie dokumentów zawierają-
cych dane osobowe, w związku zaś z tym, iż oferty firm, które zajmują 
się niszczeniem dokumentów były dla niego niekorzystne, z uwagi na 
wysokie ceny, przystał na propozycję ubezpieczonego, który zaoferował, 
że może zająć się niszczeniem tych dokumentów;

4)  naruszenie przepisu art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granicy 
swobodnej oceny dowodów, nie sposób bowiem zgodzić się z twierdze-
niem, jakoby niewielka ilość dokumentów miała świadczyć o pozorności 
zawartej umowy, jak również z tym, że sama konstrukcja umowy, w tym 
w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia, świadczyła o po-
zorności tej umowy. Strony w umowie wskazały ilości dokumentów od-
powiadające zapotrzebowaniu nakładcy i ustaliły za tę ilość dokumentów 
odpowiednie wynagrodzenie. Gdyby faktycznie strony chciały zawrzeć 
tę umowę dla pozoru, wówczas sformułowałyby ją zapewne w zakresie 
ilości pracy i wynagrodzenia, zgodnie z treścią powołanego rozporzą-
dzenia, bez względu na ilość faktycznie wykonywanej pracy i otrzymy-
wanego wynagrodzenia.

Wskazując na powyższe, apelujący domagał się zmiany zaskarżonego wyro-
ku poprzez zmianę decyzji i stwierdzenie, że ubezpieczony Dariusz R. jako osoba 
wykonująca pracę nakładczą w zainteresowanej spółce podlega obowiązkowemu 
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ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 
28 lutego 2009 r. oraz zasądzenie od organu na rzecz ubezpieczonego kosztów 
procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za 
postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji, ewentualnie o uchylenie 
wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 
sądowi pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:
Apelacja ubezpieczonego okazała się nieuzasadniona. Zaskarżony wyrok 

Sądu Okręgowego, pomimo weryfikacji oceny prawnej rozstrzygnięcia odpo-
wiada prawu.

Według art. 8 ust. 3 ustawy systemowej za osobę wykonującą pracę na-
kładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą. 
Praca nakładcza polega na zarobkowym wykonywaniu przez osobę fizyczną na 
zlecenie i rachunek nakładcy czynności, między innymi, w zakresie wytwarza-
nia przedmiotów z materiałów powierzonych, naprawiania, wykańczania i kon-
serwacji przedmiotów oraz świadczenia innych usług. Ten stosunek prawny, 
w odróżnieniu od stosunków stricte cywilnoprawnych staje się tytułem ubez-
pieczania społecznego tylko wtedy, gdy sposób wykonywania umowy pozwala 
na traktowanie wykonawcy jak pracownika. O pracowniczym (a jednocześnie 
ubezpieczeniowym) statusie wykonawcy umowy o pracę nakładczą decyduje zaś 
wykonywanie miesięcznej ilości pracy określonej w umowie, przy czym w umo-
wie strony określają tylko minimalną miesięczną ilość pracy, której wykona-
nie należy do obowiązków wykonawcy. Ta minimalna ilość pracy powinna być 
z kolei ustalona tak, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie co najmniej 50% 
minimalnego wynagrodzenia wynegocjowanego w ramach Trójstronnej Komisji 
(ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
– Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Warunek ten jest konieczny (konstrukcyjny) 
dla możliwości potraktowania umowy o pracę nakładczą na równi ze stosun-
kiem pracy, także w zakresie ubezpieczenia. Jednocześnie też stanowi element 
odróżniający umowę o pracę nakładczą w sposób zdecydowany od pozostałych 
umów cywilnoprawnych – właśnie z uwagi na cel upodobnienia sytuacji prawnej 
wykonawców do sytuacji prawnej pracowników (tak Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 9 stycznia 2008 r., III UK 73/07, LEX nr 356045). 

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił ustalenia faktyczne podjęte przez sąd 
pierwszej instancji, czyniąc je podstawą własnych rozważań, choć mając na 
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względzie powyższe regulacje dokonał odmiennej oceny prawnej. Na gruncie 
zgromadzonego materiału dowodowego niesporne jest bowiem ustalenie, że 
strony umówiły się, iż ubezpieczony będzie wykonywał na rzecz spółki czynno-
ści niszczenia od minimum 500 do maksimum 1000 sztuk dokumentów biuro-
wych objętych ochroną danych osobowych (§ 3 umowy z dnia 1 grudnia 2005 r.). 
Jednocześnie według treści umowy zlecenie pracy przekraczającej górny limit 
było dopuszczalne tylko za zgodą wykonawcy, a rozliczenie pracy miało nastę-
pować w okresie miesięcznym. W § 10 umowy przewidziano, że wykonawca ma 
otrzymywać za pracę, po wykonaniu zlecenia roboczego, wynagrodzenie ustalo-
ne przez nakładcę dla danej pracy w stałej wysokości miesięcznej 100 zł brutto. 
Dariusz R. wyjaśnił przy tym, że fizycznie nigdy nie liczono ilości przekazywa-
nych mu dokumentów, a było ich od 300 do 500 miesięcznie. W jednym z pism 
procesowych w sprawie podał, że praca jego polegała na niszczeniu dokumen-
tów, jednak spółka nie miała ich na tyle dużo, aby określić w taki sposób ilość 
pracy, aby zagwarantować ubezpieczonemu wynagrodzenie na poziomie 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z założenia więc, ten charakterystyczny 
dla umowy o pracę nakładczą warunek nie był intencją stron. Jednocześnie dla 
uwiarygodnienia faktycznego wykonywania określonych w umowie czynności 
ubezpieczony przedłożył do akt poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające 
go do dostępu do informacji niejawnych na okres do 24 czerwca 2013 r. Zamiar 
i uzgodnienia stron co do umowy z dnia 1 grudnia 2005 r. potwierdzają również 
zeznania zainteresowanej Moniki W., która wskazała, że celem nakładcy było 
zapewnienie wykonawcy wynagrodzenia w kwocie 100 zł miesięcznie, które 
w tej wysokości było zawsze wypłacane ubezpieczonemu. Wreszcie, fakt wypła-
cania wynagrodzenia w tej wysokości wynika z list płac, jak również z zadekla-
rowanych podstaw wymiaru składek. 

Powyższe w ocenie Sądu Apelacyjnego musi prowadzić do wniosku, że 
ubezpieczony na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2005 r. w okresie od grud-
nia 2005 r. do lutego 2009 r. świadczył na rzecz spółki pracę w postaci niszczenia 
dokumentów biurowych objętych ochroną danych osobowych, za co otrzymy-
wał też stałe, umówione wynagrodzenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Wo-
bec tego uznał, że przedmiotowa umowa była faktycznie realizowana przez obie 
strony i tym samym nie miała cechy pozorności (art. 83 § 1 k.c.). Zdaniem Sądu 
Apelacyjnego Dariusz R. i zainteresowana spółka wykazali nie tylko faktyczne 
wypełnienie jej postanowień, ale i to, że spółka miała realną potrzebę zlece-
nia niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe, co też Sąd Okręgowy 
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przyjął w ramach podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a zaprzeczył temu w roz-
ważaniach prawnych. Choć jednak zawarcie przez strony umowy z dnia 1 grud-
nia 2005 r. miało na celu rzeczywistą realizację wynikających z niej zobowiązań, 
to jednak nie jest wystarczające do jej zakwalifikowania jako umowy o pracę 
nakładczą w rozumieniu wskazanych na wstępie regulacji prawnych. Porówna-
nie 50% najniższego wynagrodzenia za pracę z niespornie uzyskiwanym mie-
sięcznie przez wnioskodawcę wynagrodzeniem za pracę nakładczą w okresie od 
grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. daje podstawę dla niewątpliwego ustalenia, że 
wykonanie przez niego obowiązków umówionych ze spółką nie zapewniło mu 
wynagrodzenia przewidzianego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 
1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych (...). Zgodnie też z § 12 ust. 1 powo-
łanego rozporządzenia  wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 
pracę obliczone według stawek jednostkowych, a gdy jest to uzasadnione rodza-
jem pracy – przy zastosowaniu innej odpowiedniej formy wynagrodzenia za tę 
pracę, ustalonej w umowie lub w obowiązujących u danego nakładcy zasadach 
wynagradzania wykonawców. Tymczasem umowa zawarta przez strony nawet 
nie przewidywała podstaw do ustalenia wysokości wynagrodzenia w innej kwo-
cie niż stała stawka 100 zł niezależna od ilości wykonanej pracy, mieszczącej się 
w limicie od 500 do 1000 zniszczonych dokumentów. 

Dokonując zatem własnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego 
i następnie prawnej oceny stanu faktycznego sprawy Sąd Apelacyjny doszedł do 
przekonania, że w jej okolicznościach nie sposób było uznać, iż zawarta przez 
strony umowa była umową o pracę nakładczą w rozumieniu wskazanych przepi-
sów rozporządzenia, a tym samym skutkowała objęciem obowiązkowym ubez-
pieczeniem społecznym. Sama nazwa umowy oraz nazewnictwo stron i złożenie 
wymaganych dokumentów (deklaracji rozliczeniowych) i opłacenie z tego ty-
tułu składek na ubezpieczenie społeczne nie jest bowiem wystarczające, kiedy 
z niekwestionowanych jak wyżej ustaleń wynika, że zamiarem stron było zle-
cenie ubezpieczonemu pracy w z góry określonej ilości, ze stałym miesięcznym 
wynagrodzeniem w wysokości nie przekraczającej połowy minimalnego wy-
nagrodzenia w poszczególnych latach. Należy podkreślić, że wykładnia przepi-
sów zastosowanych w sprawie jest zgodna z utrwaloną już praktyką orzeczniczą, 
i tak: – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2008 r., III UK 73/07; wyrok 
z dnia 17 kwietnia 2009 r., I UK 318/08; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 
kwietnia 2010 r., II UK 334/09, w których to orzeczeniach jednoznacznie stwier-
dzono, że zważywszy na ochronną funkcję ubezpieczeń społecznych wykładnia 
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systemowa przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. 
w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. 
z 1976 r., nr 3, poz. 19) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy systemowej uzasadnia 
twierdzenie, że przychód z tytułu pracy nakładczej osób jednocześnie prowa-
dzących pozarolniczą działalność, aby mógł spowodować objęcie ubezpieczenia-
mi społecznymi z tytułu pracy nakładczej, nie powinien być niższy od połowy 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ocenie Sądu Apelacyjnego umowa cywilnoprawna nienazwana, która 
nie realizuje konstrukcyjnych cech (elementów) umowy o pracę nakładczą do-
tyczących rozmiaru wykonywanej pracy w ilości gwarantującej wynagrodzenie 
w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie sta-
nowi uprawnionego tytułu podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom społecz-
nym osób wykonujących pracę nakładczą (art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 
ust. 2 in fine ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Powyższe ustalenia i rozważania prawne prowadzą do wniosku, że zaskar-
żony wyrok odpowiada prawu, a zarzuty apelacji są bezzasadne, zatem Sąd Ape-
lacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. apelację oddalił.
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NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2011 r., 
sygn. akt iii AUa  385/11*

Adresat decyzji ustalającej wysokość należnych składek  
na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

w formie spółki cywilnej

Adresatem decyzji ustalającej wysokość należnych składek na ubezpiecze-
nia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spół-
ki cywilnej winni być wspólnicy tej spółki, a nie spółka.

Przewodniczący – sędzia SA Anna Polak, sędziowie: SA Zofia Rybicka-Szkibiel 
(sprawozdawca), SSO del. Beata Górska

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2011 r. spra-
wy Elżbiety S. i Ryszarda S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 
o składki, wskutek apelacji ubezpieczonych od wyroku Sądu Okręgowego w Sz. 
z dnia 20 kwietnia 2011 r., uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go de-
cyzję organu rentowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Zakła-
dowi Ubezpieczeń Społecznych (punkt 1) oraz rozstrzygnął o wynagrodzeniu 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu apelacyjnym (punkt 2).

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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Uzasadnienie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 25 lutego 2009 r. określił 
wysokość należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 
płatnika K. Firma Handlowa spółka cywilna w Sz. na sumę 7.596,91 zł, w tym:

– ubezpieczenie społeczne za marzec i czerwiec 1999 roku oraz od wrze-
śnia do grudnia 1999 roku – 1.673,47 zł,

– ubezpieczenie zdrowotne za okres od czerwca do grudnia 1999 roku – 
787,48 zł,

– Fundusz Pracy za czerwiec 1999 roku oraz od września do grudnia 1999 
roku – 114,96 zł,

– odsetki na dzień 25 lutego 2009 r. – 5.021,91 zł;
oraz dalszych odsetek za zwłokę w wysokości ustalonej dla zaległości podatko-
wych, które na dzień wystawienia decyzji wynoszą 11,50% liczone od należno-
ści głównej za okres od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia zapłaty.

Decyzję tę zaskarżyli Elżbieta i Ryszard S. wnosząc o jej oddalenie. W uza-
sadnieniu zaprzeczyli, by w dacie wydania skarżonej decyzji posiadali zaległości 
w niej wskazane. Zaznaczyli, że doręczona im decyzja nie zawiera wskazań, 
jakie dokumenty nie zostały doręczone do ZUS i jakie kwoty, z których doku-
mentów nie zostały zapłacone.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie na 
swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego według podwójnej stawki. W uza-
sadnieniu wskazano, że na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji 
figurującej w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS, według stanu na 
dzień 25 lutego 2009 r. ustalono, że brakuje deklaracji rozliczeniowych spółki 
za okres od października do listopada 1999 roku, a na koncie płatnika powstała 
zaległość za okresy wskazane w decyzji. Zarazem wyjaśniono, że działalność 
w formie spółki była prowadzoną przez Elżbietę i Ryszarda S. do dnia 31 grudnia 
1999 r. z dniem 1 stycznia 2000 r. przedsiębiorcy zgłosili przerwę w działal-
ności, która to instytucja nie była znana prawu ubezpieczeń społecznych aż do 
nowelizacji z 2008 roku.

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2011 r. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie Elż-
biety i Ryszarda S. oraz zasądził solidarnie na rzecz organu rentowego zwrot 
kosztów zastępstwa procesowego. 

Sąd pierwszej instancji ustalił, że Elżbieta i Ryszard S. prowadzili poza-
rolniczą działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej „Firma 
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Handlowa K.” Elżbieta S. i Ryszard S. do 31 grudnia 1999 r. z tego tytułu ubez-
pieczeni zgłoszeni byli do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od stycznia 
1999 r. do 31 grudnia 1999 r., a zatrudniona przez nich Angelika C. w okresie od 
1 stycznia 1999 r. do 3 maja 1999 r. Spółka nie została zlikwidowana, zgłoszo-
no natomiast zawieszenie działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2000 r. 
Po tej dacie nie podjęto ponownie prowadzenia działalności. Deklaracje VAT-7 
wystawiane były jedynie do grudnia 1999 r. Na podstawie dokumentów rozli-
czeniowych i wpłat zaewidencjonowanych na dzień 25 lutego 2009 r. w Kom-
pleksowym Systemie Informatycznym ZUS, stwierdzono zadłużenie płatnika 
w wysokości wskazanej w zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy w oparciu o art. 6 ust. 1, art. 8 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej jako s.u.s.) 
uznał odwołanie Elżbiety i Ryszarda S. za niezasadne. Zdaniem sądu pierwszej 
instancji ubezpieczeni prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą podle-
gali obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, a jako płatnicy, obowiązani 
byli do comiesięcznego ustalania wysokości należnych składek i przekazywania 
ich do ZUS. Zapisy zaewidencjonowane na koncie spółki (wydruk z systemu 
informatycznego, sporządzony według stanu na dzień 25 lutego 2009 r.), zgod-
nie z art. 34 ust. 1 ustawy o s.u.s., są środkiem dowodowym w postępowaniu 
administracyjnym i sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dokument 
ten korzysta ponadto z waloru dokumentu urzędowego stanowiąc dowód tego co 
zostało w nim urzędowo stwierdzone. Strona, która zaprzecza prawdziwości do-
kumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od 
którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności 
te udowodnić. Ubezpieczeni tego nie uczynili. Nie złożyli bowiem dokumentów 
potwierdzających dokonanie spornych płatności, ani też dowodów obalających 
wysokość kwot żądanych przez organ rentowy.

Odnosząc się do zarzutu przedawnienia roszczeń z tytułu składek Sąd 
Okręgowy zważył, że art. 24 ust. 4 ustawy o s.u.s., w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2002 r. stanowił, że należności z tytułu składek na ubezpie-
czenie społeczne ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia, w którym 
stały się wymagalne. W wyniku nowelizacji ustawy termin ten został wydłu-
żony do 10 lat. Sporne składki pochodzą z okresu od marca do grudnia 1999 
roku. Nowelizacja ustawy wydłużająca do 10 lat okres przedawnienia należno-
ści z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma zastosowania jedynie 
do należności przedawnionych przed 1 stycznia 2003 r. Natomiast roszczenia 
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nieprzedawnione w dacie wejścia w życie ustawy nowelizującej, przedawniają 
się z upływem 10 lat od daty ich wymagalności z uwagi na przedłużenie okresu 
z 5 do 10 lat. Zobowiązanie ubezpieczonych do zapłaty składek z 1999 roku 
przedawniłoby się już po dacie wejścia w życie przedmiotowej noweli, z czego 
wynika, że okres ich przedawnienia został z mocy prawa wydłużony do lat 10 
i upływał w 2009 roku. Roszczenie organu rentowego zgłoszone zostało przed 
upływem tego okresu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. 
oddalił odwołanie Elżbiety i Ryszarda S. Ponadto zasądził od ubezpieczonych 
solidarnie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 1.200 złotych ty-
tułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Apelację od powyższego wyroku wywiedli Elżbieta i Ryszard S., zaskar-
żając orzeczenie w całości. Skarżący wnieśli o uchylenie wyroku i podnieśli, że 
w 1999 roku zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółce 
cywilnej i prawidłowo zgłosili tę okoliczność organowi rentowemu oraz Urzę-
dowi Skarbowemu. W ocenie skarżących ZUS rażąco naruszył obowiązującą 
zasadę zaufania obywatela do urzędu poprzez opieszałość w wykazaniu i rozli-
czeniu konta podatnika, bowiem dopiero w 2009 roku wskazał na niezapłacone 
składki za 1999 rok. Apelujący podnieśli, że złożyli deklarację wyrejestrowują-
cą płatnika składek. Na koniec wskazali, że na dzień zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej posiadali wiedzę o 5-letnim obowiązku magazyno-
wania dokumentów firmy, zatem dochodzenie roszczeń powinno nastąpić przed 
końcem 2004 roku. 

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik organu rentowego wniósł o jej od-
dalenie w całości, a także o zasądzenie od ubezpieczonych na rzecz organu ren-
towego zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 
W uzasadnieniu podniesiono, że zarzuty Elżbiety i Ryszarda S. są bezzasadne, 
zaś skarżący nie przedłożyli dowodów na to, że zaległość będącą przedmiotem 
zaskarżonej decyzji zapłacili. Zdaniem organu rentowego należności te nie ule-
gły też przedawnieniu.

Pismem procesowym z dnia 14 grudnia 2011 r. pełnomocnik ustanowio-
ny dla ubezpieczonej z urzędu, podtrzymał dotychczasowe zarzuty apelacyjne 
i wniósł jednocześnie o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. W uza-
sadnieniu podniesiono, że z decyzji organu rentowego nie wynika, kogo zale-
głe składki mają dotyczyć, skoro w kwestionowanym okresie w spółce K. było 
dwóch wspólników oraz zatrudniona na podstawie umowy o pracę Angelika C. 
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Zarazem apelujący nie podlegali obowiązkowi opłacania składek, gdyż w 1999 
roku Ryszard i Elżbieta S. oprócz prowadzenia działalności gospodarczej za-
trudnieni byli na podstawie stosunku pracy, w związku z czym nie podlegali 
obowiązkowi opłacania składek. Apelujący przedłożyli również dowody na oko-
liczność opłacania składek za zatrudnioną w spółce Angelikę C. Decyzja nie 
wskazująca jakie składki, z jakiego tytułu oraz jakich osób dotyczące jest decy-
zją błędną, a w związku z tym winna ulegać uchyleniu.

Skarżąca podniosła nadto, że sąd pierwszej instancji naruszył art. 316 § 1 
k.p.c. nie rozważając okoliczności, że oboje ubezpieczeni pozostawali w spor-
nym okresie w stosunkach pracy. Ponadto Sąd Okręgowy naruszył art. 233 k.p.c. 
przekraczając granice swobodnej oceny dowodów, nie odniósł się bowiem do 
całości materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:
Apelacja Elżbiety i Ryszarda S. okazała się zasadna o tyle, że doprowadziła 

do uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego, jak i poprzedzającej go 
decyzji organu rentowego. 

Istotną dla rozstrzygnięcia sprawy okazała się okoliczność, że decyzja 
z dnia 25 lutego 2009 r. wydana została względem K. Firmy Handlowej spół-
ki cywilnej w Sz. Tymczasem adresatem decyzji winni byli być Elżbieta i ry-
szard S. wspólnicy K. Firmy Handlowej spółki cywilnej w Sz. Spółka cywil-
na, będąca umową tworzącą stosunek prawny powstający ze zobowiązania do 
wspólnego działania w celu osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, nie 
jest – jako instytucja prawa zobowiązań – wyposażona w podmiotowość prawną 
(m.in. uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1993 r., 
III CZP 168/92, OSNCP 1993/6/106; czy z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, 
OSNCP 1993/10/171). Nie może więc „oddzielić się” od wspólników i samo-
dzielnie stać się płatnikiem składek. W spółce cywilnej – inaczej niż w spół-
kach prawa handlowego – nie istnieje wyodrębniony majątek spółki i nie ma 
innego niż wspólnicy podmiotu zobowiązanego lub ponoszącego odpowiedzial-
ność (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2009 r., II UK 304/08, Lex 
nr 707884). Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w formie spółki cywilnej nie są zobowiązaniami spółki, lecz zobowiązaniami 
wspólników (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1997 r., II UKN 54/97, 
OSNAP 1998/3/94). Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za zobowią-
zania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z zatrudniania 
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pracowników w związku prowadzeniem działalności kształtuje się na zasadach 
określonych w art. 115 Ordynacji podatkowej, co powoduje, że egzekucja prowa-
dzona jest do majątku odpowiedzialnych solidarnie wspólników (art. 91 Ordy-
nacji podatkowej w związku z art. 864 i 366 § 1 k.c.). Inaczej mówiąc, z istoty 
spółki cywilnej wynika to, że egzekucja zmierzająca do zaspokojenia zobowią-
zań spółki prowadzona jest z majątku wspólników; wspólnego i osobistego. De-
cyzja z dnia 25 lutego 2009 r. posiada zatem brzmienie niezgodne z prawem, co 
rodzi konieczność jej uchylenia i ponownego rozpoznania sprawy przez organ 
rentowy.

Niezależnie od tego Sąd Apelacyjny wskazuje, że decyzja stwierdzająca zo-
bowiązanie płatnika (wspólników spółki cywilnej) za nieodprowadzone składki, 
poza wyszczególnieniem miesięcy, za które zaległość powstała, powinna w spo-
sób przejrzysty określać, za które z ubezpieczonych osób jest należna. W niniej-
szej sprawie ustalono, że w spornym okresie z tytułu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej ubezpieczeniu podlegać mogli wspólnicy, zaś z tytułu umowy 
o pracę zatrudniona w spółce Angelika C. W przypadku ponownego wydania 
decyzji ustalającej wysokość należności z tytułu zaległych składek wyszczegól-
nieniu powinni podlegać poszczególni ubezpieczeni. 

z tego względu sąd drugiej instancji uznał, że w sprawie doszło do nieważ-
ności postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.), bowiem strona, tj. spółka cywilna nie 
miała zdolności sądowej i postępowanie względem niej nie powinno się toczyć. 
Sąd Okręgowy w sposób dowolny w wyroku zmienił stronę postępowania wska-
zując, że orzeczenie zapadło względem Ryszarda i Elżbiety S., którzy nie byli 
wszak adresatami decyzji. Sąd pierwszej instancji nie dostrzegając powyższych 
okoliczności nie rozpoznał zatem istoty sprawy (art. 386 § 4 k.p.c.). Sama decyzja 
ustalająca odpowiedzialność za zobowiązania składkowe K. Firmy Handlowej 
spółki cywilnej w Sz. także nie mogła się ostać, zatem na podstawie art. 47714a 

k.p.c. sąd drugiej instancji uchylił zarówno wyrok, jak i poprzedzającą go de-
cyzję organu rentowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania bezpo-
średnio organowi rentowemu, a nadto orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika 
ustanowionego z urzędu dla ubezpieczonej.
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NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 
8 lutego 2012 r., sygn. akt i SA/Sz 881/11* 

interpretacja art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych

Zamieszczona w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych norma prawna ma węższy zakres zastosowania, 
niż można by wnosić z dosłownego brzmienia przepisu, gdyż odesłanie za-
mieszczone po średniku w tym przepisie dotyczące ustalania wartości ryn-
kowej objętych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (wkładu w spółdzielni) 
w zamian za wkład niepieniężny nie znajduje zastosowania w tej sprawie.

Sędzia – Alicja Polańska (przewodniczący sprawozdawca)

Skarżony organ – Minister Finansów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze 
skargi „O.” Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 
10 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatko-
wego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną.

* Tekst uzasadnienia w wersji oryginalnej.
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Uzasadnienie

We wniosku z dnia 1 marca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji 
O. Spółka akcyjna z siedzibą w S. (dalej: „spółka”) przedstawiła zdarzenie przy-
szłe, wskazując, iż posiada nieruchomości, które zostały przez nią nabyte w okre-
sie wcześniejszym niż 2 lata od daty złożenia wniosku. Nieruchomości obejmują 
grunty, które znajdują się w jej użytkowaniu wieczystym oraz posadowione na 
nich budynki będące własnością spółki. Wszystkie grunty są określone w ewi-
dencji gruntów jako grunty budowlane i objęte są planem zagospodarowania 
przestrzennego jako grunty przeznaczone pod zabudowę usługową. W związku 
z planowaną restrukturyzacją, spółka rozważa zbycie tych nieruchomości w dro-
dze sprzedaży lub wniesienia nieruchomości aportem do innej spółki w zamian 
za udziały w tej spółce. Przedmiotem wniosku spółki jest analiza konsekwencji 
podatkowych wynikających dla niej z drugiego z zaprezentowanych rozwiązań 
– wniesienia wkładu niepieniężnego. Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, 
spółka wniesie posiadaną nieruchomość aportem do odrębnej spółki kapitałowej 
(spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce). Rozpatrywane 
jest rozwiązanie szczególne polegające na tym, że wartość wkładu zostanie okre-
ślona w wysokości wartości rynkowej wnoszonego aportem składnika majątku, 
z czego część zostanie przekazana na kapitał zakładowy w spółce otrzymującej 
aport (tj. na objęcie udziałów według ich wartości nominalnej), nadwyżka zaś 
zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym, spółka zadała 
następujące pytanie:

Czy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przychodem z objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w za-
mian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizo-
wana część przedsiębiorstwa) będzie wartość nominalna udziałów bez względu 
na wartość wkładu przekazaną na kapitał zapasowy (agio)?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawio-
nego zdarzenia przyszłego, spółka wskazała, że z tytułu objęcia udziałów w spół-
ce w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zobowiązana bę-
dzie do wykazania przychodu w wysokości wartości nominalnej obejmowanych 
udziałów. Zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 14 ust. 1–3 
tej ustawy w celu ustalenia wysokości przychodu, nakazuje bowiem stosowanie 
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wyłącznie zdania pierwszego ust. 1, gdyż jedynie w takim zakresie da się pogo-
dzić brzmienie tych dwóch przepisów. Tym samym, w przypadku przekazania 
przez spółkę wartości wkładu częściowo na kapitał zakładowy i częściowo na 
kapitał zapasowy, jej przychodem będzie wyłącznie wartość nominalna obję-
tych udziałów i, jednocześnie, nie znajdzie zastosowania zdanie drugie art. 14 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, właściwy organ po-
datkowy nie może określać przychodu w wartości rynkowej udziałów. Ustale-
nie przychodu w wysokości wartości rynkowej udziałów prowadziłoby do po-
dwójnego opodatkowania kwoty nadwyżki wartości emisyjnej (równej wartości 
rynkowej) udziałów nad ich wartością nominalną (agio). Kwota ta podlegałaby 
bowiem opodatkowaniu w momencie objęcia udziałów w spółce, a następnie po-
nownie, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, zgodnie z którym dochodem z udziałów z zysku osób prawnych 
jest także dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał 
z innych kapitałów osoby prawnej – na etapie ewentualnego przekazania kwoty 
już opodatkowanego w momencie objęcia udziałów agio z kapitału zapasowego 
na kapitał zakładowy. Według spółki, skutkowałoby to poniesieniem przez nią 
podwójnego ciężaru podatkowego z tytułu de facto tej samej czynności – raz 
w momencie wniesienia aportu (przekazania kwoty agio na kapitał zapasowy), 
a następnie ponownie, w momencie transferu kwoty agio z kapitału zapasowe-
go na kapitał zakładowy. Byłoby to zatem sprzeczne z zasadą jednokrotności 
opodatkowania, będącej jedną z podstawowych zasad tworzenia racjonalnego 
systemu podatkowego, zgodnie z którą dany przedmiot opodatkowania powi-
nien rodzić tylko jedno zobowiązanie podatkowe. Stanowisko, zgodnie z którym 
przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport należy rozpoznać w ich 
wartości nominalnej potwierdzają także – według spółki – dyrektywy wykładni 
systemowej w innych uregulowaniach ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, m.in. treść art. 15 ust. 1 k pkt 1 tej ustawy, ustalającego sposób licze-
nia kosztów uzyskania przychodów na dzień zbycia akcji (udziałów), objętych 
w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z tym przepisem, kosztem tym może 
być jedynie wartość nominalna udziałów, nie zaś ich wartość rynkowa. Przychód 
w wartości rynkowej (przewyższającej wartość nominalną) nie mógłby również 
stanowić dla podatnika zwiększenia podstawy obliczania amortyzacji podatko-
wej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ww. ustawy, mimo że stanowił-
by on przychód podatkowy. Oznacza to, że organ nie może określić przychodu 
w wartości rynkowej udziałów. Gdyby bowiem mógł on dokonywać u podatnika 
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takiego określenia, to cała wartość przychodu – na równi z pierwotną wartością 
nominalną objętych udziałów, powinna stanowić dla podatnika koszt podatkowy 
w przypadku ich odpłatnego zbycia i umorzenia. Wskazane wyżej przepisy nie 
dopuszczają jednak aktualizacji tej wartości i kosztu podatkowego do wartości 
rynkowej udziałów.

Ponadto, według spółki, w podobnych sytuacjach ustawodawca dąży do 
zapewnienia neutralności podatkowej, a nie byłaby ona zachowana, gdyż przy-
pisana przez organ dodatkowa wartość przychodu, wynikająca z zaniżenia przez 
podatnika części nominalnej udziałów, nie będzie dla podatnika kosztem podat-
kowym przy ich odpłatnym zbyciu; kosztem takim jest pierwotna (zadeklarowa-
na) wartość nominalna zbywanych udziałów.

W dniu [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Fi-
nansów, wydał interpretację indywidualną znak [...], uznając stanowisko spółki 
za nieprawidłowe.

Uzasadniając własne stanowisko w sprawie, organ wskazał, że spółka – 
opierając swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia 
przyszłego na twierdzeniu o kategorycznym braku możliwości ustalania przy-
chodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej 
niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w wartości innej niż wartość 
nominalna objętych udziałów (tj. zakładając brak możliwości odpowiedniego 
stosowania art. 14 ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych przy ustalaniu przychodu z tytułu wniesienia takiego 
aportu) – błędnie „odczytała” normy prawne zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 7 usta-
wy, co stanowiło podstawę dla uznania jej stanowiska za nieprawidłowe.

Dokonując oceny ww. stanowiska spółki, organ uznał, że we wskazanych 
we wniosku okolicznościach będzie istniała możliwość ustalenia przychodu 
spółki na poziomie innym niż wartość nominalna objętych udziałów spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie odpowiednio stosowanego art. 
14 ust. 1–3 omawianej ustawy.

Według organu, nie można zaakceptować stanowiska prezentowanego 
przez spółkę, że – wbrew literalnemu brzmieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych – przepisy art. 14 ust. 1 zdanie 2, ust. 2 
i ust. 3 nie mogą mieć zastosowania w sprawach omawianych rodzajów aportów. 
Gdyby bowiem przyjąć taką interpretację analizowanych przepisów, część regu-
lacji art. 12 ust. 1 pkt 7 byłaby de facto martwa, niestosowalna, co naruszałoby 
jedno z podstawowych założeń prawidłowej wykładni przepisów – racjonalność 
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ustawodawcy. W szczególności, gdyby ustawodawca chciał, ażeby problemowe 
odesłanie dotyczyło jedynie części art. 14 albo, gdyby jego wolą było całkowi-
te wyłączenie możliwości ustalania przychodu z objęcia udziałów w zamian 
za aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część 
w wysokości innej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów, wyartyku-
łowałby to odpowiednio poprzez stosowne sformułowanie odesłania albo brak 
odesłania w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Nakaz odpowiedniego stosowania 
art. 14 ust. 1–3 ustawy nie prowadzi natomiast do ustalania przez organ innej niż 
określona przez strony transakcji wartości nominalnej udziałów, ani do „automa-
tycznego” ustalania przychodu z każdego objęcia udziałów (akcji) w zamian za 
wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w wartości 
rynkowej przedmiotu aportu. W szczególności, przepisy te nie ingerują w treść 
czynności pomiędzy wspólnikiem a spółką, ale skupiają się wyłącznie na skut-
kach podatkowych tych czynności.

Organ ten podniósł także, że za wyłączeniem możliwości określenia przy-
chodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport w postaci innej niż przedsię-
biorstwo albo jego zorganizowaną część w wysokości innej niż wartość nomi-
nalna obejmowanych udziałów nie przemawiają regulacje art. 15 ust. 1 k pkt 1, 
art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d, ani art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, gdyż sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z od-
płatnego zbycia udziałów objętych w zamian za aport oraz wymienienie jako ka-
tegorii (dochodu) przychodu z udziału w zyskach osoby prawnej równowartości 
kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów osoby prawnej nie 
prowadzi do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Ponadto, według organu, brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych jest odmienne od treści przepi-
sów statuujących zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) 
w spółce kapitałowej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W szczególności, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), 
przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 
6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19. Regulacja art. 12 ust. 1 pkt 
7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odsyła natomiast do kon-
kretnych ustępów art. 14, stanowiącego odpowiednik art. 19 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
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Dalej, organ ten wskazał, że w przedstawionym przez spółkę zdarzeniu 
przyszłym, wartość przedmiotu wkładu zostanie określona w wysokości jego 
wartości rynkowej, a objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa aportu będzie związane 
z wystąpieniem tzw. agio, wnoszonego na kapitał zapasowy tej spółki. A zatem – 
przy założeniu, że różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udzia-
łów a wartością rynkową przedmiotu wkładu nie będzie znaczna albo różnica ta 
będzie znaczna, a jej istnienie będzie miało uzasadnione przyczyny – nie będzie 
podstaw do określania wartości przychodu na podstawie art. 14 ust. 1–3 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takim przypadku, wniesienie 
opisanego wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
skutkować będzie powstaniem po stronie spółki przychodu, o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wy-
sokości nominalnej wartości udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
objętych w zamian za ten aport.

Końcowo, organ podniósł, że ocena, czy różnica pomiędzy wartością no-
minalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową wnoszonego aportu jest 
znaczna, czy istnienie tej ewentualnej znacznej różnicy jest uzasadnione oraz, 
czy strony transakcji prawidłowo ustaliły wartość rynkową przedmiotu wkładu, 
tj. definitywne potwierdzenie braku przesłanek odpowiedniego zastosowania 
w tej sprawie art. 14 ust. 1–3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
nie może zostać dokonane w ramach postępowania w sprawie wydania pisemnej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ocena ta pozostaje w gestii właści-
wego organu podatkowego (w szczególności organ podatkowy może prowadzić 
postępowanie dowodowe w tym zakresie).

Pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. spółka wezwała organ do usunięcia na-
ruszenia prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów, 
w odpowiedzi na to wezwanie, pismem z dnia [...] nr [...] stwierdził brak podstaw 
do zmiany ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W dniu 14 września 2011 r. spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Szczecinie skargę na ww. interpretację indywidualną przepisów 
prawa podatkowego, w której nie zgodziła się z dokonaną przez organ wykładnią 
przepisów prawa i wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji indy-
widualnej.
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Zaskarżonej interpretacji skarżąca spółka zarzuciła naruszenie przepisów:
–  art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1–3 ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych, poprzez jego błędną wykładnię skutkującą uznaniem 
jej stanowiska przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji in-
dywidualnej za nieprawidłowe;

–  art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez nieodniesienie się do jej argu-
mentacji przedstawionej we wniosku;

–  art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, poprzez niewskazanie prawidłowego 
stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym;

–  art. 120 i art. 121 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 7 ustawy z dnia 
2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nie-
zastosowanie zasady „in dubio pro tributario” i zastosowanie zasady „in 
dubio pro fisco”, tj. wydanie interpretacji na korzyść Skarbu Państwa 
wbrew brzmieniu przepisów.

Uzasadniając pierwszy z ww. zarzutów, skarżąca wskazała, że nie podziela 
stanowiska organu co do zakresu odesłania zawartego w art. 12 ust. 1 pkt 7 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jej zdaniem, art. 14 tej ustawy 
stosuje się jedynie w takim zakresie, w jakim da się to pogodzić z uregulowa-
niami zawartymi w art. 12 ust. 1 pkt 7, czyli zastosowanie może jedynie znaleźć 
zdanie pierwsze art. 14 ust. 1, a mianowicie, że przychód z objęcia udziałów 
(akcji) za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część ustala się na podstawie umowy spółki, która określa wartość nominalną 
udziałów/akcji oraz ilość wydanych w zamian za aport udziałów/akcji. Zasto-
sowanie zdania drugiego art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy spowodowałoby, 
że opodatkowaniu podlegałaby inna wielkość niż wartość nominalna udziałów 
(akcji), która jest wartością obiektywną i jednoznacznie wynikającą z umowy 
spółki. A zatem, zawarta w skarżonym rozstrzygnięciu interpretacja „odpowied-
niego stosowania” stoi w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 12 ust. 1 
pkt 7 ustawy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka przywołała orzecznictwo są-
dów administracyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Po364/11, wyrok Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2010 r., sygn. akt III 
SA/Wa 2266/09), podnosząc przy tym, że nie ma znaczenia okoliczność wydania 
tych wyroków na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ponieważ dotyczy on „dokładnie tego samego zagadnienia”.



60 Orzecznictwo sądów szczecińskich

Skarżąca spółka podniosła także, że wartość nominalna udziałów jest war-
tością stałą i obiektywną, która może być zmieniona jedynie na mocy uchwały 
spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Niezależnie od pozycji rynko-
wej spółki, wielkości jej majątku, wyników finansowych, wartość nominalna 
udziałów jest taka sama. Ponadto, przepisy art. 154 § 3, art. 158 § 1 i art. 175 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych zezwalają na ustalenie wartości nominalnej 
udziałów wydawanych w zamian za wkład niepieniężny w wartości odbiegającej 
od całkowitej wartości tego wkładu. Na autonomię woli stron w stosunku do 
przedmiotu wkładu, jak i jego oszacowania, wskazuje również uchwała składu 
7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1993 r. sygn. III CZP 23/93, 
w której stwierdzono, że granice tej autonomii wyznacza jedynie wzgląd na bez-
pieczeństwo obrotu i interes wierzycieli spółki, a temu służą w obecnym stanie 
prawnym przepisy art. 154 § 3 oraz art. 175 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
Także przepisy Kodeksu spółek handlowych nie nakazują, aby wartość nominal-
na udziałów była równa wartości całkowitej wnoszonego aportu. Strony umowy 
spółki mogą dowolnie ustalić wartość nominalną udziałów, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą zawyżać wartości przedmiotu wkładu. A zatem, w pełni dopuszczalna 
i prawidłowa jest sytuacja, w której wartość zbywcza wkładu jest odzwiercie-
dlona w podziale na kapitał zakładowy i agio. Co więcej, w przedstawionym 
zdarzeniu przyszłym wartość aportu, tj. jego wartość zbywcza, jest wyceniona 
w wartości rynkowej, jedynie udziały będą obejmowane powyżej ich wartości 
nominalnej, a nadwyżka (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy.

Skarżąca wskazała również, że przyjęta alokacja jest wynikiem kierowa-
nia się przez nią zasadą ostrożności przy wycenie wkładów niepieniężnych (art. 
175 § 1 Kodeksu spółek handlowych) – na rynku nie zidentyfikowano bowiem 
porównywalnej transakcji zbycia nieruchomości i w związku z tym wycena 
wartości rynkowej nieruchomości będzie wynikać z aktualnego operatu szacun-
kowego. Spółka nie ma pewności, że w przypadku zbycia nieruchomości uzy-
ska cenę wynikającą z operatu szacunkowego, w szczególności na niepewnym 
i zmiennym rynku 2011 r. oraz z uwagi na wielkość i właściwości przedmioto-
wej nieruchomości, dlatego zamierza objąć udziały w wartości nominalnej od-
powiadającej wartości księgowej nieruchomości (niższej niż wartość wynikająca 
z operatu szacunkowego), a nadwyżka, czyli różnica między wartością rynkową 
wynikającą z operatu szacunkowego a wartością księgową nieruchomości, zo-
stanie przelana na kapitał zakładowy.
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Według spółki, przytoczone regulacje Kodeksu spółek handlowych wpłynę-
ły na intencje ustawodawcy, który konsekwentnie posługuje się pojęciem: „war-
tość nominalna udziałów (akcji)” na gruncie prawa podatkowego. Ustawodawca 
uznał, że przychodem z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny 
jest wartość nominalna udziałów (art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy) i konsekwent-
nie przyjął, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia takich udziałów jest także 
ich wartość nominalna (art. 15 ust. 1k pkt 1 tej ustawy). Określenie wartości no-
minalnej udziałów w wartości niższej niż całkowita wartość wnoszonego aportu 
spowoduje zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalania 
dochodu z tytułu zbycia udziałów, a co za tym idzie – powiększy wysokość pod-
stawy opodatkowania z tego tytułu. Natomiast w sytuacji, gdy wspólnicy ustalą 
wartość nominalną udziałów w wysokości odpowiadającej całkowitej wartości 
wnoszonego w zamian za objęcie udziałów aportu, przychód z tytułu zbycia tych 
udziałów będzie odpowiednio pomniejszony i udziałowiec zapłaci mniejszy po-
datek. Koncepcja przyjęta przez ustawodawcę jest zatem spójna i nie dopuszcza 
do sytuacji, w której poprzez alokację wartości wnoszonego wkładu niepienięż-
nego między agio i kapitał zakładowy podatnik mógłby uniknąć opodatkowania. 
Taki sposób alokacji ma jedynie wpływ na moment zapłaty podatku.

Spółka wskazała także, że w przypadku zastosowania się do interpretacji 
organu, podatnik w momencie zbycia udziałów (akcji) powinien mieć możliwość 
rozpoznania kosztów uzyskania przychodów również w wysokości wartości 
rynkowej udziałów w momencie ich objęcia, tymczasem art. 15 ust. 1 k pkt 1 
ww. ustawy nie przewiduje takiej możliwości. W konsekwencji, zastosowanie 
art. 14 ust. 1–3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy i oszacowanie przychodu 
z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa w wysokości warto-
ści rynkowej tych udziałów (niezależnie od ich wartości nominalnej), doprowa-
dziłoby do podwójnego opodatkowania w momencie zbywania udziałów różnicy 
między oszacowaną przez organ wartością rynkową udziałów a ich wartością 
nominalną z dnia objęcia.

Ponadto, według spółki, odesłanie do art. 14 ust. 1–3 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych nie może być traktowane jako mechanizm prze-
ciwdziałający unikaniu opodatkowania, bowiem obejmowanie udziałów w za-
mian za wkład niepieniężny powyżej ich wartości nominalnej nie prowadzi do 
unikania opodatkowania. Przede wszystkim, jak wskazano powyżej, praktyka 
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taka jest dopuszczalna na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, 
a określenie wartości nominalnej udziałów w wysokości niższej niż całkowita 
wartość aportu spowoduje zwiększenie dochodu udziałowca w momencie zbycia 
tych udziałów.

Spółka zaznaczyła, że jej stanowisko jest zgodne z szeregiem wyroków 
sądów administracyjnych wydanych w analogicznych stanach faktycznych na 
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in. z wyrokami 
Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt II 
FSK 558/05; z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt II FSK 1165/07; z dnia 19 stycz-
nia 2011 r. sygn. akt II FSK 1691/09; z dnia 3 września 2010 r. sygn. akt II FSK 
1689/09; z dnia 3 września 2010 r. sygn. akt II FSK 1688/09. Konsekwencje po-
datkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny na gruncie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17 ust. 1 pkt 9) i ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych są analogiczne. Spółka wskazała przy 
tym, że organ wydający indywidualne interpretacje powinien brać pod uwagę 
orzecznictwo sądów administracyjnych, co potwierdzają liczne wyroki (np. wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 
2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1916/08).

Skarżąca podniosła również, że stanowisko zaprezentowane w skardze jest 
zbieżne z rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, w tym ze stanowi-
skiem przedstawionym: w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skar-
bowej w W.: z dnia [...] (znak: [...]), z dnia [...] (znak: [...]), z dnia [...] (znak: [...]) 
oraz w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w P.: z dnia 
[...] (znak: [...]) i z dnia [...] (znak: [...]).

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, spółka 
wskazała, że organ wydający interpretację nie odniósł się do jej argumentacji 
dotyczącej związku między art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ust 1k pkt 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podwójnego opodatkowania, 
które będzie miało miejsce w przypadku ewentualnego przekazania kwoty agio 
z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy (art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy). 
Spółka zaznaczyła, że w razie braku jasnych zasad wynikających z literalne-
go brzmienia przepisów odnoszących się do określonej kwestii, wszelkie wąt-
pliwości w zakresie interpretacji należy wyjaśniać stosując, oprócz wykładni 
literalnej, również inne rodzaje wykładni (w tym, w szczególności wykładnię 
systemową), co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyj-
nych i w doktrynie, w szczególności w cytowanej przez nią uchwale siedmiu 
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sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011 r. (sygn. II 
FPS 8/10). Ustawodawca konsekwentnie posługuje się pojęciem: „wartość nomi-
nalna udziałów”, zarówno w art. 15 ust. 1k pkt 1, jak i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, gdyby założyć, że przychód 
obejmującego udziały w zamian za wkład niepieniężny ma odpowiadać warto-
ści rynkowej wnoszonego aportu, wówczas ustawodawca wyraźnie wskazałby 
sytuacje, w których art. 12 ust. 1 pkt 7 nie znajdowałby zastosowania, a wartość 
objętych udziałów określałoby się w wartości rynkowej.

Uzasadniając zarzut naruszenia przepisu art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, 
spółka podniosła, że organ uchylił się od określenia przesłanek, na podstawie 
których byłaby w stanie stwierdzić, czy rozważany przez nią sposób alokacji 
wartości rynkowej aportu na kapitał zakładowy i zapasowy jest odpowiednio 
uzasadniony. Spółka wskazała na obowiązki organu wynikające z przepisu 
art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej i podkreśliła, że wydanie interpretacji 
niejednoznacznej, wariantowej jest niezgodne z istotą tej instytucji, co znajduje 
potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie z dnia 25 sierpnia 2011 r. (sygn. akt III Sa/Wa 26/11). Skoro zatem, spółka 
we wniosku o wydanie interpretacji przedstawiła zdarzenie przyszłe i nie została 
wezwana do uzupełnienia wniosku, to powinna uzyskać wyraźną ocenę zapre-
zentowanego stanowiska na tle przedstawionej i uznanej przez organ za wyczer-
pującą sytuacji faktycznej. Natomiast, w zaskarżanej interpretacji nie podano 
pełnego uzasadnienia prawnego stanowiska organu, a odstąpienie przez organ od 
analizy przesłanek alokacji wartości rynkowej aportu między kapitał zakładowy 
i zapasowy spółki wyraźnie narusza wytyczne zawarte w cytowanym przez nią 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Go 280/11). Wobec tego, zastosowa-
nie się przez spółkę do zaskarżanej interpretacji indywidualnej prowadziłoby do 
nieuzasadnionych utrudnień oraz do ewentualnego podwójnego opodatkowania.

Ponadto, według spółki, interpretator, poza literalnym brzmieniem prze-
pisów podatkowych, musi uwzględnić w procesie wykładni zasadę „in dubio 
pro tributario”, którą to zasadę złamał, interpretując przepisy art. 12 ust. 1 pkt 7 
w zw. z art. 14 ust. 1–3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w spo-
sób powodujący po stronie podatnika nieuzasadnione i negatywne konsekwen-
cje, pomimo że istniała interpretacja alternatywna, korzystna dla podatnika 
i zarazem zgodna z literalnym brzmieniem tych przepisów oraz wykładnią sys-
temową. Dlatego, według spółki, takim postępowaniem organ naruszył przepisy 
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art. 120 oraz art. 121 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w B., działający w imie-
niu Ministra Finansów, nie podzielił zasadności podniesionych w niej zarzutów 
i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), kontrola sądowa za-
skarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sprawowana jest przez sądy admi-
nistracyjne w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Zgodnie zaś z przepisem 
art. 3 § 2 pkt 4a tej ustawy, kontrola działalności administracji publicznej przez 
sądy administracyjne obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na pisemne 
interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych spra-
wach.

Kontrolując legalność zaskarżonej interpretacji, sąd uznał, że narusza ona 
przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) poprzez 
błędną jego wykładnię.

Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 
art. 14, są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapi-
tałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny 
w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy 
art. 14 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 14 stanowią natomiast, 
że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeże-
niem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli 
jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynko-
wej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości 
wartości rynkowej (ust. 1). Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy 
lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych 
w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnie-
niem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego 
zbycia (ust. 2). Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie 
odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie 
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strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających 
podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia 
odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które 
uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ 
podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Je-
żeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wy-
rażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (ust. 3). 
Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio (ust. 4).

Dokonując interpretacji ww. uregulowania i stosując w pierwszej kolejności 
językowe dyrektywy wykładni, należy ustalić znaczenie wyrażenia: „wartość 
nominalna”.

Prawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie za-
warł ani w słowniczku określeń ustawowych zamieszczonym w art. 4a ustawy, 
ani też w przepisach art. 12 ustawy na potrzeby tych przepisów, definicji le-
galnej wyrażenia wartość nominalna. Również w ustawie z dnia 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „ksh”), która to ustawa reguluje 
funkcjonowanie m.in. spółek kapitałowych, prawodawca regulując kwestie war-
tości nominalnej udziałów i akcji, nie zawarł w słowniczku określeń ustawowych 
zamieszczonym w art. 4 takiej definicji. Natomiast w art. 2 ksh, prawodawca 
zawarł odesłanie do Kodeksu cywilnego (dalej: „kc”), przewidując, że w spra-
wach określonych w art. 1 § 1, tj. w sprawach tworzenia, organizacji, funkcjono-
wania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych 
(w tym kapitałowych) stosuje się przepisy kc, a jeżeli wymaga tego właściwość 
(natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy kc stosuje się odpowied-
nio. Także w kc prawodawca nie zawarł definicji wyrażenia wartość nominalna, 
chociaż w Księdze III (Zobowiązania) w Tytule XXXVII (Przekaz i Papiery 
Wartościowe), w Dziale II (Papiery Wartościowe) uregulował instytucję papie-
rów wartościowych. Ponadto, z analizy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), 
która reguluje, m.in. obrót papierami wartościowymi wynika, że zamieszczony 
w art. 3 słowniczek określeń ustawowych nie zawiera definicji wyrażenia: „war-
tość nominalna”.

W końcu, należy również stwierdzić, że w aktach wykonawczych do usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych nie została zawarta definicja in-
terpretowanego wyrażenia.
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Wobec braku definicji legalnej ww. wyrażenia, należy sprawdzić, czy wy-
rażenie to ma swoje ustalone znaczenie w języku prawniczym, jako znaczenie 
dla wyrażenia (zwrotu) języka prawnego.

W Komentarzu prof. prof. S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego i J. Szwaii do 
nieobowiązującego już Kodeksu handlowego (tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, 
W-wa 1996, str. 859), jak też w Komentarzu do obecnie obowiązującego Kodek-
su spółek handlowych prof. prof. S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, A. Szu-
mańskiego i J. Szwaii (tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, W-wa 2002, str. 29) 
wskazano, że: „...udział w kapitale zakładowym spółki z o.o. jest to liczbowo 
ujęta wartość ekonomiczna, stanowiąca cząstkę kapitału zakładowego i będąca 
odpowiednikiem nominalnej (zadeklarowanej przez wspólnika w umowie bądź 
akcie założycielskim spółki) wartości wkładu pieniężnego i/lub wkładu niepie-
niężnego (wkładów niepieniężnych).” Natomiast, w Komentarzu do Kodeksu 
spółek handlowych Andrzeja Kidyby (tom I, Zakamycze, 2006, str. 668) wska-
zano, że: „Udział jest więc określoną kwotowo i wyrażoną cyfrą określającą no-
minał częścią kapitału zakładowego, która musi mieć określoną wartość...”

Ponadto, w wielu innych komentarzach do ksh, w tym w komentarzu pod 
redakcją prof. Janusza A. Strzępka (Kodeks spółek handlowych, Wydawnictwo 
C.H. Beck, W-wa 2012, 5. wydanie) i w komentarzu Ryszarda Czerniawskie-
go (Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej, Komentarz, ABC, 
2004, wydanie II) ich autorzy i redaktorzy w ogóle nie zajmują się wyjaśnieniem 
wyrażenia wartość nominalna, uznając to wyrażenie za tożsame z wyrażeniem 
używanym w języku polskim ogólnym.

Także w bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych 
i sądów administracyjnych dotyczącym problematyki papierów wartościowych 
i funkcjonowania spółek prawa handlowego, a w szczególności kwestii nabywa-
nia, wyceny i wartości udziałów oraz akcji spółek kapitałowych, wyrażenia ję-
zyka prawnego: „nominał” i „wartość nominalna” uważane są za tożsame z wy-
rażeniami funkcjonującymi w języku polskim ogólnym (vide: orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 23 maja 1935 r., sygn. akt II C 217/35, publ. w Lex nr 381593; 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1996 r., sygn. akt III CZP 79/96, 
publ. w Lex nr 5401; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1999 r., sygn. 
akt I CKN 266/98, publ. w Lex nr 39870; wyrok Sądu Apelacyjnego w Pozna-
niu z dnia 19 września 2006 r., sygn. akt I ACa 409/06, publ. w LEX nr 298385; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 
2010 r., sygn. akt II FSK 1435/09, publ. w Lex nr 785103; wyrok Wojewódzkiego 
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Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/
Rz 339/07, publ. w Lex nr 271293).

Zatem, z powyższego przedstawienia jasno wynika, że wyrażenie wartość 
nominalna w języku prawniczym i języku polskim ogólnym nie różnią się.

Przechodząc dalej do interpretacji zdania drugiego przepisu art. 12 ust. 1 
pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawartego po średniku, 
przewidującego, że przepisy art. 14 ustępy 1–3 stosuje się odpowiednio, należy 
w pierwszym rzędzie ustalić normę lub normy prawne zawarte w tych przepi-
sach, a następnie określić zakres odesłania.

W wyżej przytoczonych przepisach art. 14 ust. 1–3 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych uregulowano sposób ustalania przychodu z odpłat-
nego zbycia rzeczy i praw majątkowych, stanowiąc, że przychodem jest wartość 
wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej 
przyczyny odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy 
w wysokości wartości rynkowej, wskazując jak określa się wartość rynkową. 
Ponadto, w tym uregulowaniu przyjęto, że jeżeli wartość określona przez strony 
umowy nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, 
to organ wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn 
uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, 
a w przypadku niezastosowania się stron umowy do tego wezwania, organ po-
datkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. 
Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem 
jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty 
opinii ponosi zbywający.

Zatem, w ww. przepisach art. 14 ust. ust. 1–3 prawodawca zawarł co naj-
mniej cztery normy prawne, z których wynika, że: przychodem z odpłatnego 
zbycia rzeczy i praw majątkowych jest wartość odpowiadająca cenie zawartej 
w umowie; jeżeli cena odbiega od wartości rynkowej – organ podatkowy wzy-
wa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadnia-
jących podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej; jeżeli strony 
umowy nie zastosują się do wezwania organu – organ podatkowy określa ten 
przychód w wysokości wartości rynkowej przy wykorzystaniu opinii biegłego/
biegłych; koszt opinii biegłego/biegłych ponosi zbywający, jeżeli wartość okre-
ślona z uwzględnieniem opinii różni się o więcej niż 33% od wartości wyrażonej 
w cenie.
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Ustalając następnie zakres odesłania zawartego w art. 12 ust. 1 pkt 7 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zauważyć, że to drugie 
odesłanie, tj. zawarte po średniku, wskazuje na konieczność odpowiedniego sto-
sowania przepisów art. 14 ustępów 1–3 przy ustalaniu przychodu z objęcia no-
minalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (albo wkładów w spół-
dzielni) w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo 
lub jego zorganizowana część), tj. według wartość rynkowej i z wykorzystaniem 
opinii biegłego/biegłych.

Konieczne jest zatem w dalszej kolejności ustalenie zakresu znaczeniowego 
zdania drugiego zamieszczonego po średniku w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, 
przewidującego, że przepisy art. 14 ustępy 1–3 stosuje się odpowiednio.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że odpowiednie stosowanie 
przepisów polega na tym, że niektóre z nich stosowane są wprost (bez żadnych 
zmian), inne ulegają modyfikacji (ze zmianami uwzględniającymi właściwo-
ści sytuacji podlegającej uregulowaniu), a jeszcze inne w ogóle nie mogą być 
stosowane (ze względu na nieodpowiedniość lub nieprzystawalność do sytuacji 
w ten sposób uregulowanej albo całkowitą sprzeczność z przepisami, do któ-
rych miałyby być stosowane odpowiednio), zaś ocena zakresu odpowiedniego 
stosowania przepisu powinna uwzględniać systematykę i cele regulacji, w ob-
rębie której dany przepis ma być odpowiednio zastosowany. Innymi słowy, od-
powiednie stosowanie przepisów prawa pozwala na stosowanie ich wprost, na 
dokonywanie modyfikacji stosownie do wymagań innego zakresu stosowania, 
jak również na odrzucenie tych przepisów jako nieprzystosowanych do nowego 
zakresu stosowania (vide: J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów pra-
wa, Państwo i Prawo 1964, Nr 3, s. 367 i nast.; A. Skoczylas, Odesłania w postę-
powaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2001, Wydawnictwo C.H. Beck, 
s. 6–7; A. Błachnio-Parzych, Przepisy odsyłające systemowo, Państwo i Prawo 
2003, Nr 1, s. 43; uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycz-
nia 2009 r., sygn. akt II GPS 6/08, publ. w internetowej bazie orzeczeń NSA – 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Ustalając zatem, jaki byłby rezultat interpretacji, gdyby zastosowano 
wprost do ustalania przychodu z objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej 
(albo wkładów w spółdzielni) w zamian za wkład niepieniężny przepisy art. 14 
ustępy 1–3 ww. ustawy o ustalaniu wartości rynkowej rzeczy lub praw majątko-
wych, uznać należy, że ustalona wartość rynkowa udziałów (akcji) nie byłaby 
już wartością nominalną. Podobny rezultat osiągnięto by, gdyby przepisy art. 14 



69Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2012 r.

ustępy 1–3 o ustalaniu wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych zastoso-
wano z mniejszymi lub większymi modyfikacjami – ustalona bowiem wartość 
rynkowa nie byłaby także wartością nominalną.

Zatem, należy uznać, że osiągnięty rezultat interpretacji w obu ww. przy-
padkach stosowania odpowiedniego (wprost i z modyfikacjami) przepisów 
art. 14 ustępów 1–3 ww. ustawy do ustalania przychodu z objęcia udziałów (ak-
cji) w spółce kapitałowej (albo wkładów w spółdzielni) w zamian za wkład nie-
pieniężny, powoduje, że w ramach jednolitego polskiego systemu prawa nadaje 
się odmienne znaczenie instytucjom prawnym należącym do różnych gałęzi pra-
wa, lecz mającym jednoznacznie ustalone znaczenie w języku prawniczym oraz 
języku polskim ogólnym.

Osiągnięty w ten sposób rezultat wykładni burzy także podstawowe zało-
żenie o racjonalności prawodawcy, skoro odpowiednie zastosowanie przepisów 
z jednej regulacji prawnej w innej regulacji niweczy rozwiązania przyjęte w re-
gulacji, w której przepisy mają być stosowane.

W tej sytuacji, konieczne jest takie odpowiednie zastosowanie przepisów 
art. 14 ustępów 1–3 ww. ustawy do ustalania przychodu z objęcia udziałów (ak-
cji) w spółce kapitałowej (albo wkładów w spółdzielni) w zamian za wkład nie-
pieniężny, które polegało będzie na odrzuceniu tych przepisów jako nieprzysto-
sowanych do zakresu stosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowości osiągniętego rezultatu jest 
uwzględnienie innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i wskazanie, że prawodawca w posługiwaniu się wyrażeniem war-
tość nominalna udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (albo wkładów w spół-
dzielni) w zamian za wkład niepieniężny jest w pewnym sensie konsekwentny, 
skoro w przepisach regulujących sposób ustalania kosztu uzyskania przychodu 
w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce (albo wkładów w spół-
dzielni) objętych w zamian za wkład niepieniężny przewidział, w art. 15 ust. 1k 
pkt 1 ustawy, że: „W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce 
albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień 
zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się 
w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich 
objęcia – jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład nie-
pieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”. 
a orzecznictwo sądów administracyjnych potwierdza, że także w zakresie usta-
lania tych kosztów, to wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce kapitałowej 
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(albo wkładów w spółdzielni), a nie inna ( np. rynkowa czy emisyjna) będzie 
zwiększała koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów 
(akcji) w spółce kapitałowej (albo wkładów w spółdzielni). W wyroku z dnia 
7 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 1006/10 WSA w Szczecinie wyraził taki 
pogląd i uzasadnił go także całokształtem rozwiązań wprowadzonych przez 
ustawodawcę, związanych z podatkowym rozliczeniem wkładu niepieniężnego 
w spółce kapitałowej. Analogiczne stanowisko zajął w wyroku z dnia 7 grudnia 
2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1087/11 WSA w Warszawie (publ. w internetowej 
bazie orzeczeń NSA – http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Ponadto, w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym analogicz-
nego uregulowania jak zawarte w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, zamieszczo-
nego w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze 
zm.), dominuje pogląd, że podstawą ustalania przychodu jest wartość nominalna, 
a nie rynkowa (vide: wyroki NSA: z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 
558/05; z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II FSK 1165/07; z dnia 19 stycznia 
2011 r., sygn. akt II FSK 1691/09; publ. w internetowej bazie orzeczeń NSA – 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Uzyskanie ww. zadowalającego rezultatu wykładni przy zastosowaniu dy-
rektyw językowych nie zwalnia składu orzekającego od dokonania oceny zakre-
su odpowiedniego stosowania przepisu z uwzględnieniem dyrektyw wykładni 
pozajęzykowych (systemowych i funkcjonalnych), w obrębie której dany przepis 
ma być odpowiednio zastosowany, tym bardziej w sytuacji, gdy można wniosko-
wać, że rezultaty wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej dadzą zgodny 
wynik (vide: prof. Maciej Zieliński, Wykładnia prawa, Zasady, reguły, wskazów-
ki, LexisNexis, W-wa, 2008, Wyd. 4 uzupełnione, str. 244, pkt 5).

Uwzględniając zatem dyrektywy wykładni systemowej, odwołujące się do 
spójności systemu prawnego i nakazujące interpretować przepisy w taki sposób, 
aby w odtworzonym na ich podstawie systemie norm nie znalazły się normy nie-
zgodne, należy najpierw wskazać, że w hierarchii źródeł prawa wyżej od prze-
pisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdują się zarówno 
Konstytucja RP, jak i ratyfikowane umowy międzynarodowe, jednak Konsty-
tucja RP nie zawiera w ogóle przepisów regulujących podatkowe konsekwencje 
uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapi-
tałowej, natomiast dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
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które zawarła Polska nie mają zastosowania w sprawie, gdyż strona skarżąca 
posiada polską rezydencję.

Ustalając także, czy treść ww. wyinterpretowanej normy jest zgodna z nor-
mami prawa europejskiego, należy wskazać, że Polska przystępując do Unii Eu-
ropejskiej, na mocy Traktatu zwanego Traktatem Ateńskim zawartego w dniu 
16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. UE z 2003 r. L 236, poz. 17 ze zm.), od dnia przystą-
pienia jest związana postanowieniami traktatów założycielskich i aktów przyję-
tych przez Instytucje Wspólnot przed dniem przystąpienia, jak również stała się 
adresatem dyrektyw i decyzji w rozumieniu art. 249 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana: Dz.U. 
We z 2002 r. C 325 ze zm.; zwanego dalej: „TWE”), o ile takie dyrektywy i de-
cyzje skierowane były do wszystkich państw członkowskich (vide.: art. 2 i 53 
Aktu Ateńskiego dotyczącego warunków przystąpienia nowych państw człon-
kowskich oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europej-
skiej – Dz.U. UE z 2003 r. L 236, poz. 33 ze zm.). Zgodnie z art. 249 akapit 3 
TWE, dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, 
w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 
krajowym swobodę wyboru formy i środków. Z przytoczonej definicji wynika, 
że chodzi o osiągnięcie wymaganego przez dyrektywę stanu rzeczy. Obowiązek 
ten nie ogranicza się do wymaganego stanu prawnego, ale obejmuje także stan 
gospodarczy czy społeczny. Dlatego też można mówić o ich „urzeczywistnia-
niu” (vide.: B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do 
prawa krajowego, Kraków 2004, s. 35 i nast.).

Państwo członkowskie, do którego kierowana jest dyrektywa, jest obo-
wiązane do wykonania dyrektywy w drodze ustanowienia przepisów prawa 
wewnętrznego. Należy bowiem przyjąć, iż przepisy dyrektywy zawierają upo-
ważnienie i zobowiązanie państwa członkowskiego do wykonania dyrektywy 
poprzez ustanowienie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących. 
z powołanego przepisu wyraźnie wynika, że wybór formy i środków implemen-
tacji dyrektywy należy do państwa członkowskiego.

Ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 176, 
poz. 1238), na podstawie art. 7, wprowadzono do ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych następujące zmiany:
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„1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastę-

pujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspól-

nego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, po-
działów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych 
państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 225 z 20.08.1990, str. 1; Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 142),

2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego 
systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spół-
ek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 225 z 20.08.1990, 
str. 6; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 147),

3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspól-
nego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyj-
nych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.Urz. 
UE L 157 z 26.06.2003, str. 49; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 380),

4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej 
dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stoso-
wanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw 
Członkowskich (Dz.Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 41; Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 09, t. 2, str. 3),

5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r., dostosowującej 
dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 
2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, 
swobody świadczenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, 
w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, 
Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. UE L 168 z 01.05.2004, 
str. 35),

6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej 
dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre 
Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego syste-
mu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych mię-
dzy powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 195 
z 02.06.2004, str. 33; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, str. 23),
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7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dy-
rektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mają-
cego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wy-
miany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. 
UE L 058 z 04.03.2005, str. 19),

8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej 
niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem 
Bułgarii i Rumunii (Dz.Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 129)”.

Ponadto, w załącznikach do ustawy o numerach 3, 4 i 5 wprowadzono 
zmiany w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii 
oraz Rumunii.

Analiza przepisów ww. dyrektyw prowadzi do wniosku, że żadna z nich 
nie znajduje zastosowania w sprawie, gdyż nie dotyczy kwestii uzyskania przez 
podatnika mającego polską rezydencję przychodu z objęcia udziałów, akcji 
w spółkach i wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, nato-
miast dotyczy łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów 
spółek różnych państw członkowskich, spółek dominujących i spółek zależnych 
różnych państw członkowskich oraz powiązanych spółek różnych państw człon-
kowskich.

Na marginesie zauważyć jednak należy, że w zakresie przekształceń spó-
łek, w które zaangażowane są spółki z co najmniej dwóch państw członkowskich 
w ww. dyrektywie Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspól-
nego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, 
podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek róż-
nych państw członkowskich (obecnie jako wersja ujednolicona: Dyrektywa Rady 
2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opo-
datkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podzia-
łów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących 
spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby 
SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkow-
skiego (Dz.Urz. UE. L. 09.310.34) w przepisie art. 2, zawierającym słowniczek 
definicji legalnych, zdefiniowano wyraz: „łączenie”, wskazując, że jest to czyn-
ność, w wyniku której: „(i) jedna lub kilka spółek, na skutek i w momencie ich 
rozwiązania bez przechodzenia w stan likwidacji, przekazują ogół swoich ak-
tywów i pasywów na inną istniejącą już spółkę, w zamian za wyemitowanie na 
rzecz akcjonariuszy papierów wartościowych reprezentujących kapitał tej innej 
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spółki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 
10% wartości nominalnej lub, w braku wartości nominalnej, księgowej wartości 
nominalnej tych papierów wartościowych”.

Także w dalszych definicjach przyjęto, że zmiany dotyczą wypłat gotów-
kowych nieprzekraczających 10% wartości nominalnej lub, w braku wartości 
nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Dyrektywa ta została implementowana do art. 12 ust. 4d ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią tych przepisów: „Jeżeli 
spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej 
innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udzia-
łowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian 
za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej 
innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie 
wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku 
braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli 
w wyniku nabycia:

1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, 
której udziały (akcje) są nabywane, albo

2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu 
w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) 
w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych 
udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) 
nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej trans-
akcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości 
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)”.

W implementowanym w ten sposób przepisie ustawodawca posłużył się 
wyrażeniem: „zapłata w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości 
nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominal-
nej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji)”.

Nie podejmując bliżej tej złożonej problematyki prawidłowej implemen-
tacji, która pozostaje poza meritum sprawy, należy jednak zwrócić uwagę na 
to, że w ww. dyrektywie także prawodawca europejski, regulując zagadnienie 
wartości papierów wartościowych, posłużył się wyrażeniem wartość nominalna, 
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a tylko w przypadku braku takiej wartości, zalecił przyjmować księgową war-
tość nominalną papierów wartościowych, a nie ustalać wartość rynkową.

Zatem, jak z tego wynika, treść wyinterpretowanej w sprawie normy nie 
narusza norm prawa Unii Europejskiej.

W końcu, dochodząc do funkcjonalnych dyrektyw wykładni, ustalić nale-
ży, jaki cel przyświecał prawodawcy, który wprowadzając regulację określoną 
w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, zamieścił także odesłanie o odpowiednim stosowaniu przepisów art. 14 
ustępów 1–3 ustawy.

Założyć należy, że jednym z celów było niedopuszczanie do zaniżania 
przez podatników przychodu z udziałów, akcji i wkładów do spółdzielni obej-
mowanych w zamian za wkład niepieniężny, w sytuacji gdy nadwyżka warto-
ści wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość przekazaną na kapitał 
zakładowy jest przekazywana na kapitał zapasowy i powstaje tzw. agio (agio 
emisyjne, premia emisyjna).

Jednak zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak 
i w ksh skutki wystąpienia agio zostały uregulowane w zakresie wystarczającym 
do zabezpieczenia interesów fiskalnych państwa.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowano 
m.in. konsekwencje podatkowe przekazania ww. nadwyżki (agio) z kapitału za-
pasowego na kapitał zakładowy, stanowiąc w art. 10 ust. 1 pkt 4, że: „Dochodem 
(przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 
1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), 
w tym także: (...) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, 
a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziało-
wego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał 
(fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej”.

Także w przepisach ksh wprowadzono ograniczenia w swobodnym usta-
laniu wartości obejmowanych udziałów i akcji. W art. 154 § 3 i art. 309 § 1 ksh 
uregulowano, że udziały i akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości 
nominalnej, a w razie objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominal-
nej udziałów i akcji, obowiązkowe jest wniesienie nadwyżki (art. 163 i art. 309 
§ 2), gdy natomiast wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona 
w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy, wspólnik który 
wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu zobowiązani są solidarnie wyrów-
nać brakującą wartość (art. 175).
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Ponadto, w przepisach art. 311, art. 312 1, art. 345, art. 442 i art. 449 ksh ure-
gulowano sposób wyceny wkładów niepieniężnych oraz ustalanie tzw. wartości 
godziwej, które to uregulowania także dają gwarancję, że obejmowanie udziałów 
i akcji w zamian za wkłady niepieniężne będzie odbywało się z zabezpieczeniem 
interesów fiskalnych państwa oraz innych uczestników obrotu gospodarczego.

Natomiast, możliwość dokonywania przez podatników różnego rodzaju 
czynności restrukturyzacyjnych, które mogą stanowić o dokonywaniu tzw. opty-
malizacji podatkowej, nie jest zabronione przez prawo.

Zatem, w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych prawodawca zawarł normę, zgodnie z którą przychodem z obję-
cia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (wkładu w spółdzielni) w zamian za 
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część jest wartość nominalna udziałów, akcji i wkładów.

Konkludując, sformułowana w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy nor-
ma prawna ma węższy zakres zastosowania, niż można by wnosić z dosłownego 
brzmienia przepisu, gdyż odesłanie zamieszczone po średniku w tym przepisie 
dotyczące ustalania wartości rynkowej objętych udziałów (akcji) w spółce ka-
pitałowej (wkładu w spółdzielni) w zamian za wkład niepieniężny nie znajduje 
zastosowania w tej sprawie.

Uzasadniony jest zatem zarzut spółki, że wydana interpretacja indywidual-
na narusza ww. przepis poprzez jego błędną wykładnię.

Skład orzekający w sprawie nie podziela natomiast zarzutów naruszenia 
przez organ przepisów regulujących tryb wydawania interpretacji indywidual-
nych, gdyż zarzuty te ściśle są związane i są konsekwencją błędnej wykładni 
prawa materialnego, dokonanej w sprawie przez ten organ.

Zarzut naruszenia przepisu art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez nie-
odniesienie się do argumentacji spółki dotyczącej związku między przepisami 
art. 12 ust. 1 pkt 7 oraz art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz podwójnego opodatkowania, które będzie miało miej-
sce w przypadku ewentualnego przekazania kwoty agio z kapitału zapasowego 
na kapitał zakładowy (art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy), nie jest uprawniony, bo-
wiem organ nie był zobowiązany do odniesienia się szczegółowo do kwestii tego 
związku (uczynił to w zakresie wystarczającym do wyrażenia swojego stanowi-
ska poprzez negację stanowiska spółki – str. 8, akapit 3), tym bardziej, że kwestie 
te, tj. ustalenie kosztów uzyskania przychodu (art. 15 ust. 1k pkt 1) oraz ustalenie 
dochodu z tytułu objęcia udziałów z kapitału zapasowego (agio) przekazanego 
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na kapitał zakładowy (art. 10 ust. 1 pkt 4) stanowią odrębne problemy interpre-
tacyjne, które mogły być przedmiotem odrębnych pytań spółki we wniosku lub 
przedmiotem odrębnych wniosków o interpretację indywidualną.

Także zarzut naruszenia przepisu art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, po-
przez niewskazanie pełnego uzasadnienia prawnego stanowiska organu i od-
stąpienie przez organ od analizy przesłanek alokacji wartości rynkowej aportu 
między kapitał zakładowy i zapasowy spółki nie jest uprawniony, bowiem spół-
ka we wniosku o interpretację sama wskazała bardzo ogólnie, bez powołania 
jakichkolwiek przesłanek alokacji, że: „Rozpatrywane jest rozwiązanie szcze-
gólne polegające na tym, że wartość wkładu zostanie określona w wysokości 
wartości rynkowej wnoszonego aportem składnika majątku, z czego część zosta-
nie przekazana na kapitał zakładowy w spółce otrzymującej aport (tj. na objęcie 
udziałów według ich wartości nominalnej), nadwyżka zaś zostanie przekazana 
na kapitał zapasowy.” Tak więc, z tak przedstawionego zdarzenia przyszłego nie 
wynikało jakie były przesłanki alokacji, zatem organ adekwatnie do przedsta-
wionego przez spółkę zdarzenia przyszłego dokonał oceny stanowiska spółki, 
uznając je za nieprawidłowe, tym bardziej, że przedstawił odmienną od spółki 
wykładnię przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy.

Zarzut naruszenia przepisów art. 120 i art. 121 Ordynacji podatkowej w zw. 
z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez niezastosowanie zasady 
„in dubio pro tributario” i zastosowanie zasady „in dubio pro fisco”, tj. wydanie 
interpretacji na korzyść Skarbu Państwa wbrew brzmieniu przepisów, także nie 
zasługiwał na uwzględnienie, gdyż dokonanie błędnej wykładni prawa przez or-
gan nie może być jednoznacznie utożsamiane z naruszeniem zasady legalizmu 
(art. 120 Ordynacji podatkowej) i zasady zaufania do organów podatkowych (art. 
121 Ordynacji podatkowej), zwłaszcza w sytuacji, gdy rozstrzygana sprawa do-
tyczy skomplikowanej problematyki podatkowej, w której także orzecznictwo 
sądów administracyjnych nie jest jednolite, a którą to okoliczność przywoływał 
organ i odnosił się zarazem do poglądów wyrażanych w tych wyrokach przez 
sądy administracyjne.

W tej sytuacji, wobec tego, że zaskarżona interpretacja indywidualna wy-
dana została z ww. naruszeniem prawa materialnego poprzez jego błędną wy-
kładnię – na podstawie przepisu art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – należało ją uchylić.

o kosztach postępowania postanowiono na podstawie przepisów art. 200 
i 205 § 2 tej ustawy.
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Na podstawie przepisu art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnym sąd wskazuje, aby organ 
ponownie udzielając spółce interpretacji indywidualnej przepisów prawa podat-
kowego uwzględnił wyżej przedstawioną wykładnię przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Glosa dotyczy wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 
31 października 2013 roku na podstawie dodanego przed jedenastoma laty przepisu 
art. 72 § 2 k.c., odnoszącego się do odszkodowania za naruszenie dobrych obyczajów 
podczas negocjacji, tj. odpowiedzialności przedkontraktowej. Autor potwierdza zasad-
ność rozstrzygnięcia sądu (oddalenie powództwa), jednak wskazuje na pewne nieścisło-
ści w uzasadnieniu prawnym orzeczenia, wskazujące na – dostrzeżony już w doktrynie 
– problem z umiejscowieniem art. 72 § 2 k.c. w systemie. Jak wskazano w glosie, jest to 
problem teoretyczny, mający niewielkie znaczenie praktyczne. Wokół nowej regulacji 
narosły wątpliwości teoretyczne, przy czym wynikają one stąd, że rzeczony przepis 
dodano do kodeksu zbyt pochopnie – w sposób intuicyjny, a co za tym idzie, także nie-
przemyślany. W konkluzji autor wskazuje na zasadność stanowiska tych przedstawicieli 
doktryny, którzy rzeczony przepis uznają za superfluum względem ogólnej klauzuli 
deliktowej (art. 415 k.c.). 
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* E-mail: j.and@amu.edu.pl.
1 Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl, Lex nr 1237853.
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Teza

Przepis art. 72 § 2 k.c. stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności, 
kwalifikowanej jako „szczególny typ deliktu”. Przesłanki odpowiedzialności od-
szkodowawczej przewidzianej w art. 72 § 2 k.c. obejmują: rozpoczęcie lub pro-
wadzenie negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, szkodę, związek przy-
czynowy między zachowaniem strony a powstałą szkodą. 

Glosowane orzeczenie zapadło na tle stanu faktycznego, w którym powo-
dowa spółka domagała się odszkodowania w związku z fiaskiem rokowań, jakie 
prowadzone były pomiędzy stronami przez okres ponad roku. Przedmiotem ne-
gocjacji była umowa dostawy systemu obudowy budynków wraz z montażem. 
Jak twierdziła powódka, zerwanie rokowań nastąpiło nagle i bez ważnych powo-
dów, co naraziło ją na znaczne koszty, m.in. wydatki związane z dozorem obiek-
tu, na którym pozwana spółka miała podjąć prace na podstawie negocjowanego 
kontraktu, koszty uzyskania gwarancji bankowej w związku z planowaną in-
westycją, wydatki poniesione na poczet spotkań stron (w tym koszty delegacji), 
a także koszt przeprojektowania obiektu pod kątem realizacji umowy dostawy 
przez inny podmiot. 

Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo wskazując, że powódka nie wy-
kazała, by strona pozwana rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem 
dobrych obyczajów. Nie miało przy tym znaczenia, że pozycja powódki w nego-
cjacjach była z góry „słabsza”, gdyż daleko bardziej niż kontrahentowi zależało 
jej na pozytywnym wyniku negocjacji. Owa „słabsza” pozycja w pertraktacjach 
wynikała stąd, że już w czasie negocjacji trwała budowa obiektu, który następ-
nie – po spodziewanym zawarciu kontraktu – miał zostać wykończony przez 
pozwaną spółkę. Nadto, nie mając jeszcze żadnej pewności, czy projektowana 
umowa zostanie zawarta, powódka poleciła przeprojektowanie będących w bu-
dowie obiektów do rozwiązań technicznych obudowy w systemie stosowanym 
przez pozwaną spółkę.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację powódki w całości, podzie-
lając stanowisko sądu I instancji oraz uzupełniając rozważania prawne o uwagi 
na temat miejsca i funkcji przepisu art. 72 § 2 w kodeksie cywilnym. W uza-
sadnieniu wskazano w szczególności, że odmowa zawarcia negocjowanej umo-
wy podlega ocenie przez pryzmat dobrych obyczajów. Strony mogą jednak 
w toku negocjacji dokonywać zmian wcześniej poczynionych uzgodnień, przez 
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co nawet w przypadku, gdy dotychczasowe pertraktacje przebiegały pomyślnie 
i zgodnie – istotna różnica stanowisk może się pojawić także i w końcowej fazie, 
np. odnośnie ostatniego z negocjowanych postanowień. Jeżeli nie będzie możli-
we wypracowanie kompromisu, nie sposób obarczać którejkolwiek ze stron od-
powiedzialnością za „zerwanie negocjacji” tylko dlatego, że były już one mocno 
zaawansowane.

Glosa 

Komentowany wyrok jest jednym z nielicznych2 publikowanych orze-
czeń zapadłych na podstawie wprowadzonego w 2003 roku3 przepisu art. 72 
§ 2 k.c. stanowiącego, że: „strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocja-
cje z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia 
umowy, jest obowiązana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła 
przez to, że liczyła na zawarcie umowy”. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby 
rozstrzygnięć sądowych, zagadnienie tzw. odpowiedzialności przedkontrakto-
wej4, do którego cytowany przepis wprost się odnosi, jest przedmiotem wzmo-
żonego zainteresowania rodzimej doktryny5. Jest to zrozumiałe o tyle, że „wina 

2 Poza glosowanym orzeczeniem względem roszczeń opartych na art. 72 § 2 k.c. wyróżnić 
dają się jedynie: wyrok SA w Katowicach z 28.11.2012 r., I ACa 689/12, Portal Orzeczeń Sądów 
Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl oraz wyrok SA w Warszawie z 13.11.2008 r., I aca 
669/08, opubl. Lex nr 795208. 

3 Przepis art. 72 § 2 k.c. dodano na mocy art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14.02.2003 r. o zmianie 
ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003, nr 408, poz. 49), który wszedł 
w życie 25.09.2003 r.

4 Określenie „odpowiedzialność przedkontraktowa” uważam za najbardziej trafne w od-
niesieniu do zagadnień z zakresu odpowiedzialności za nielojalne postępowanie jednej ze stron 
na etapie przygotowywania umowy. Atutem tego terminu jest neutralność. Termin culpa in con-
trahendo wywodzi się z literatury niemieckiej, która wypracowała – odmienny od polskiego 
– kontraktowy model odpowiedzialności za tego typu przypadki. Z kolei sformułowanie „wina 
w kontraktowaniu”, będące prostym tłumaczeniem łacińskiej culpa in contrahendo, jest w obec-
nych realiach o tyle niefortunne, że niepotrzebnie sugeruje, jakoby wina była przesłanką tego 
rodzaju odpowiedzialności, gdy tymczasem stanowisko doktryny w tej kwestii nie jest jednolite. 
Względem współczesnej terminologii por. także uwagi Piotra Machnikowskiego: P. Machnikow-
ski, Odpowiedzialność przedkontraktowa – jej podstawy, przesłanki i funkcje, w: Europeizacja 
prawa prywatnego. Tom 1, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008, s. 699.

5 Por. przykładowo: P. Granecki, Culpa in contrahendo, „Przegląd Prawa Handlowe-
go” 2001, nr 3, s. 9–16; P. Machnikowski, Odpowiedzialność przedkontraktowa..., s. 699–720; 
A. Olejniczak, Z problematyki culpae in contrahendo – uwagi o znaczeniu przepisu art. 72 
§ 2 KC, w: W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga pamiątkowa 
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w kontraktowaniu” stanowi intrygujący problem natury dogmatycznej, zaś pro-
wadzenie badań porównawczych w tym zakresie pozwala zrozumieć zasady, na 
jakich oparte są poszczególne systemy prawne. Dostrzec przy tym można, że 
rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach są niejako pochodną wykształ-
conych w Europie trzech głównych systemów odpowiedzialności z tytułu czy-
nów niedozwolonych6, w ramach których wyróżnia się:

1. System pluralizmu ograniczonego – charakterystyczny dla niemieckie-
go kodeksu cywilnego, w którym istnieje kilka generalnych podstaw od-
powiedzialności deliktowej ujętych w zestaw odrębnych norm. Na tym 
tle w pierwszych dekadach obowiązywania BGB uznano ochronę nego-
cjujących kontrahentów za niewystarczającą, co stało się przyczynkiem 
do „odkrycia na nowo” zaproponowanej jeszcze w XIX wieku przez 
Rudolfa von Jheringa koncepcji o kontraktowym charakterze odpowie-
dzialności za culpae in contrahendo7. 

prof. Bronisława Ziemianina, red. M. Zieliński, Szczecin 2005, s. 127–152; M. Pilich, Obowiązek 
negocjowania w dobrej wierze w polskim prawie cywilnym (uwagi na tle prawnoporównawczym, 
„Przegląd Sądowy” 2006, nr 7–8, s. 3–44; P. Skibiński, Odpowiedzialność odszkodowawcza za 
niestaranne prowadzenie negocjacji, „Rejent” 2006, nr 10, s. 124–147; P. Sobolewski, Culpa in 
contrahendo – odpowiedzialność deliktowa czy kontraktowa?, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2005, nr 4, s. 22–29; idem, Odpowiedzialność przedkontraktowa, w: Europeizacja prawa pry-
watnego. Tom II, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2008, s. 393–405; M.A. Zachariasiewicz, Zasada dobrej wiary jako kryterium oce-
ny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahen-
do), w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa prof. Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, 
W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze 2005, s. 1501–1518; D. Zawistowski, Wina w kontrakto-
waniu (culpa in contrahendo) na tle zmian w kodeksie cywilnym, w: Zawieranie i wykonywanie 
umów: wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Acta Universitatis Wratislaviensis, seria Prawo 
CCLXXXXIX, Wrocław 2004, s. 281–293. Ostatnio zwłaszcza: W. Kocot, Odpowiedzialność 
przedkontraktowa, C.H.Beck, Warszawa 2013, ss. 350.

6 Podział za: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Deliktowa odpowiedzialność za czyny 
w prawie krajów europejskich, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, z. 2, s. 209 i n. Podaję go 
na podstawie jego parafrazy, zawartej w: D. Leczykiewicz, Czyny niedozwolone w prawie angiel
skim, „Państwo i Prawo” 2004, nr 8, s. 93.

7 Doświadczenie niemieckie ukazuje, jak na treść regulacji normatywnej mogą wpłynąć 
konstrukcje doktrynalne odzwierciedlające – jak się wydaje – uzasadnione potrzeby obrotu praw-
nego. Instytucję culpa in contrahendo „odkrył” i rozpropagował Rudolf von Jhering, który doko-
nał tego powołując się na regulacje zawarte w Landrechcie Pruskim (por. przepis I 5 § 284 ARL) 
oraz twórczo interpretując źródła prawa rzymskiego. Pomysł Jheringa został jednak odrzucony 
przez niemiecką pandektystykę, przez co „winy w kontraktowaniu” nie ujęto go wprost w przepi-
sach BGB. Jednakże wobec fragmentaryczności przepisów deliktowych w niemieckim kodeksie 
cywilnym, w zasadzie już od momentu jego uchwalenia, zaczęto poszukiwać rozwiązań pozwa-
lających na wzmocnienie ochrony kontrahenta na etapie przygotowywania kontraktu. W tym celu 
odkryto na nowo koncepcję Rudolfa von Jheringa i z czasem ta nieuregulowana w kodeksie in-
stytucja stała się de facto prawem ustanowionym przez sądy, wyraźnie zainspirowane poglądami 
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2. System pluralizmu nieograniczonego – charakterystyczny dla systemu 
common law i polegający na funkcjonowaniu wielu typów deliktów, wy-
różniających się osobliwą (z naszego punktu widzenia) i daleko posunię-
tą kazuistyką. W tym modelu niewykształcenie osobnego typu deliktu 
za szkodę wyrządzoną na etapie przygotowywania kontraktu jest prze-
jawem ogólnego zapatrywania, że pertraktujący kontrahenci winni mieć 
możliwie szeroko zakreśloną swobodę negocjowania, której granicą jest 
jedynie podstęp i groźba. W ten sposób aż do momentu podpisania umo-
wy są oni nieskrępowani w swoim postępowaniu, ale też nie mogą wy-
móc na drugiej stronie jakiejkolwiek lojalności8. 

3. System jednej deliktowej klauzuli generalnej – charakterystyczny 
m.in. dla polskiego systemu prawnego (art. 415 k.c.), pozwalający na do-
chodzenie roszczeń za każdą szkodę wyrządzoną zawinionym zachowa-
niem kontrahenta, w tym także szkodę wyrządzoną na etapie rokowań. 

Wydaje się, że wprowadzenie przed jedenastoma laty nowego przepisu 
art. 72 § 2 k.c., regulującego w sposób szczególny przypadki naruszenia dobrych 
obyczajów w czasie rokowań ani nie przybliżyło polskiego prawa w stronę for-
malistycznego systemu niemieckiego, ani tym bardziej w stronę indyferentnego 
w tej kwestii systemu common law. Na tym tle glosowany wyrok stanowi dobrą 
okazję do poczynienia pewnych refleksji i podsumowań. 

doktryny. W ostatnim czasie culpa in contrahendo znalazła wprost swój normatywny wyraz 
w przepisach BGB (por. § 311 BGB po nowelizacji z 2001 r.). Szerzej por. zwłaszcza T. Giaro, 
Culpa in contrahendo: eine Geschichte der Wiederentdeckungen, w: Das Bürgerliche Geset-
zbuch und seine Richter. Zur Reaktion der Rechtsprechung auf die Kodifikation des deutschen 
Privatrechts (1986–1914), red. U. Falk, H. Mohnhaupt, wyd. Vittotio Klostermann, Frankfurt 
nad Menem 2000, s. 112–154; V. Emmerich, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre von der culpa 
in contrahendo, „Jura“ 1987, nr 10, s. 561–567; H. Heinrichs, Bemerkungen zur culpa in contra-
hendo nach der Reform, w: Festschrift für ClausWilhelm Canaris zum. 70 Geburtstag, t. I, red. 
A. Heldrich, J. Prölss, I. Koller, wyd. Beck, Monachium 2007, s. 421–442. 

8 W systemie common law negocjacje postrzegane są jako obszar ścierania się przeciwnych 
interesów kontrahentów. Każda ze stron dba przede wszystkim o własną korzyść, co uznawa-
ne jest za sytuację naturalną, szczególnie w warunkach ostrej konkurencji rynkowej. Dlatego 
też system common law z zasady nie odnosi się ani do przyczyn, ani też następstw nieudanych 
rokowań. Jak się wydaje, rozwiązanie to pozwoliło na uniknięcie sporów doktrynalnych w kwe-
stii odpowiedzialności przedumownej, podczas gdy kontrahenci otrzymali jasny przekaz co do 
reguł, jakimi rządzi się okres przygotowywania umowy. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że 
proces zawierania umowy stał się tym samym materią wyjętą niejako poza prawo. Szerzej por. 
zwłaszcza E.A. Farnsworth, Precontractual liability and preliminary agreements: fair dealing 
and failed negotiations, „Columbia Law Review” 1987, nr 87, s. 218 i n.; A.A. Machnicka, Przed-
kontraktowe porozumienia – umowa o negocjacje i list intencyjny. Studium prawnoporównawcze, 
Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 31 i n.
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Przed nowelizacją z 2003 roku granica swobody negocjowania wyznaczo-
na była poprzez ogólną regułę deliktową9 oraz przepisy, które expressis verbis 
odnosiły się do sytuacji przedkontraktowej (w szczególności art. 39 oraz art. 103 
§ 3, art. 387 § 2 k.c.). Faktycznie jednak linia demarkacyjna przebiegała dużo 
dalej, a zakreślało ją nie tyle brzmienie wspomnianych przepisów, co możliwość 
ich praktycznego wykorzystania. To na poszkodowanym spoczywał bowiem 
(i spoczywa nadal) – szczególnie trudny do przeprowadzenia w tego typu spra-
wach – ciężar dowodu. Poza tym, w przypadku mniej skomplikowanych trans-
akcji, ewentualne odszkodowanie w ramach tzw. ujemnego interesu umownego10 
najczęściej sprowadzać się będzie do niewielkich kwot, zasadniczo niewspół-
miernych do nakładów potrzebnych dla skutecznego ich wyegzekwowania na 
drodze sądowej11. 

Wydaje się przy tym, że relatywnie słabej ochrony negocjującego kontra-
henta nie należało (i nie należy) traktować jako wadę, lecz zaletę rodzimych roz-
wiązań prawnych. Przede wszystkim, powstrzymując się od zbyt drobiazgowej 
ingerencji w sferę pertraktacji, ustawodawca wysyła dorozumiany sygnał, że dla 
długotrwałych i kosztownych rokowań wskazane jest zawarcie odpowiedniego 
przedkontraktowego porozumienia (np. umowy o negocjacje lub listu intencyj-
nego)12, które oprócz związania stron węzłem obligacyjnym, cementuje także 
współpracę kontrahentów i to już na etapie przygotowywania docelowej umowy. 

9 W literaturze por. zwłaszcza: Z. Radwański, Umowy, w: System Prawa Cywilnego. 
Tom III. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. Z. Radwański, INP PAN i Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 408. W orzecznictwie por. w szczególności: uzasadnienie 
uchwały SN z 28.09.1990 r., III CZP 33/90, OSNC 1/1991, s. 3. 

10 Jak to słusznie wskazano w glosowanym orzeczeniu – odszkodowanie z tytułu ujemnego 
(negatywnego) interesu powinno uwzględniać, co by strona miała, gdyby nie wdała się w za-
wieranie umowy. Odszkodowanie nie może być natomiast wyprowadzane z umowy, która nie 
doszła do skutku. 

11 Por. P. Machnikowski, Odpowiedzialność przedkontraktowa…, s. 720. Wydaje się, że 
w tej kwestii wypada wskazać nadto na trudno uchwytne zwyczaje obrotu. Nie można bo wiem 
wykluczyć, że w obrocie dominuje „brytyjskie” postrzeganie negocjacji jako sfery bezwzględnej 
niekiedy gry rynkowej. W tym kontekście strona dochodząca przed sądem odszkodowań za nielo-
jalne prowadzenie rokowań mogłaby być uznana w środowisku za pieniacza, przez co na wieść 
o wystosowywaniu takich roszczeń inni kontrahenci mogliby unikać wchodzenia w negocjacje 
z takim podmiotem. 

12 Tym tłumaczyć można zwiększone zainteresowanie doktryny tego rodzaju instrumenta-
mi – w tej materii por. zwłaszcza opracowania: J. Tropaczyńska, Umowa o negocjacje zawarta 
w formie listu intencyjnego a odpowiedzialność z tytułu culpae in contrahendo, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1996, nr 2, s. 22–30; A.A. Machnicka, Przedkontraktowe porozumienia...; W. Ko-
cot, Odpowiedzialność przedkontraktowa…, s. 237 i n.
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Poza tym nie można wykluczyć, że w opinii uczestników obrotu wszelkie pró-
by wymuszenia daleko idącej lojalności stanowią przejaw zbyt daleko idącego, 
i przez to mało życiowego, paternalizmu prawnego. W tym kontekście wybra-
ny przez twórców kodeksu cywilnego model, w ramach którego przewidziano 
reakcję tylko tam, gdzie dopuszczono się podstępu, groźby lub gdy w sposób 
zawiniony wyrządzono szkodę, jawi się jako rozwiązanie najbardziej klarowne, 
a przy tym i najrozsądniejsze.

Jedenaście lat temu rodzimy ustawodawca uznał jednak, że regulacja odpo-
wiedzialności przedkontraktowej wymaga korekty. Rzeczywiste motywy legi-
slacyjne nie są przy tym łatwe do odkodowania, gdyż w uzasadnieniu projektu 
przepisowi art. 72 § 2 k.c. poświęcono zaledwie jeden akapit o następującej tre-
ści: „proponuje się także wprowadzenie nowego przepisu (art. 72 § 2) określają-
cego kryteria, według których należy oceniać postępowanie negocjujących part-
nerów, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy. Zasada swobody negocjowania nie 
może bowiem naruszać ogólnego obowiązku uczciwego postępowania (zgodnie 
z zasadami dobrej wiary i dobrych obyczajów). Naruszenie powyższej zasady 
uzasadnia przyznanie roszczenia o wyrównanie szkody powstałej przez to, że 
zamierzona umowa nie doszła do skutku. Roszczenie to obejmuje odszkodowa-
nie w granicach ujemnego interesu umowy”13. Już jednak z samego brzmienia 
przepisu, uzupełnionego o lakoniczne uzasadnienie można wysunąć wniosek, 
że w zakresie odpowiedzialności przedkontraktowej nowelizacja nie miała cha-
rakteru rewolucyjnego. W każdym razie wprowadzenie do części ogólnej art. 72 
§ 2 k.c. nie zmieniło powszechnego zapatrywania, że negocjujące strony z samej 
tylko racji prowadzenia rokowań nie wiąże żaden stosunek natury zobowiąza-
niowej. Tym samym, ciężar wykazania, że druga strona rozpoczęła lub prowa-
dziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów dalej spoczywa na stronie, 
która chce z okoliczności tej wywodzić skutki prawne. Dlatego też w omawianej 
sprawie to powodowa spółka winna była wykazać te motywy, intencje i działania 
strony pozwanej, które nie były nakierowane na zawarcie negocjowanej umowy. 

Otwarte pozostaje natomiast pytanie o to, jaka konkretnie kategoria zacho-
wań będzie kwalifikowana jako „naruszające dobre obyczaje”14, zwłaszcza że 
„dobre obyczaje” nie są – przynajmniej w warstwie aksjologicznej – immanentną 

13 Uzasadnienie projektu rządowego z 2 lipca 2002 r., druk Sejmu RP nr 666, s. 29.
14 W odróżnieniu od znowelizowanego tą samą ustawą art. 705 § 1 k.c. odnoszącego się do 

aukcji albo przetargu, w którym mowa jest nie o naruszeniu (jak w art. 72 § 2 k.c.), lecz „sprzecz-
ności z dobrymi obyczajami”.
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cechą gospodarki rynkowej opartej na konkurencji15, lecz jedynie jednym z kry-
teriów oceny uczciwości konkurencji. Na tym tle istniała pewna obawa , że sto-
sując art. 72 § 2 k.c. sądy oczekiwać będą od uczestników tak daleko idącej wza-
jemnej uczciwości, iż swoboda negocjacji – zwłaszcza w obrocie profesjonalnym 
– zostanie mocno ograniczona. Wątpliwościom tym przeczy jednak glosowane 
orzeczenie, w którym sąd właściwie zważył interesy stron przyjmując, że jakkol-
wiek negocjacje były w fazie zaawansowanej, tak nieprzejednana postawa jednej 
ze stron względem poszczególnych punktów umowy nie stanowiła naruszenia 
przepisu art. 72 § 2 k.c. 

Pewną niekonsekwencję sądu (niemającą jednak wpływu na merytoryczne 
rozstrzygnięcie sprawy) można dostrzec w argumentacji prawnej. Dotyczy to 
fragmentów, w których sąd wskazywał na relację przepisu art. 72 § 2 k.c. do 
ogólnej klauzuli deliktowej. W uzasadnieniu parokrotnie podkreślono, że art. 72 
§ 2 k.c. stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności (w domyśle: niezależ-
ną od art. 415 k.c.), opartą na bezprawności (a nie winie)16. W dalszej części roz-
ważań prawnych padły jednak sformułowania, z których wynika, jakoby obok 
bezprawności, przesłanką konieczną dla zaistnienia odpowiedzialności z rzeczo-
nego przepisu jest również wina w znaczeniu subiektywnym: (”deliktu z art. 72 
§ 2 k.c. nie można popełnić bez świadomości działania przeciwko interesom 
drugiej strony” i dalej: „treść [tego – dop. J.A.] przepisu wprost sugeruje pewną 
postać podstępu”). W tej kwestii wydaje się, że sąd niejako balansował pomiędzy 
sprzecznymi koncepcjami wyrażonymi w literaturze. 

Część autorów – wśród nich zwłaszcza Piotr Machnikowski17 – uważają, 
że art. 72 § 2 k.c. stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności opartą na 
bezprawności. Argumentu za tą tezą dostarcza w szczególności morfologicz-
ne podobieństwo art. 72 § 2 k.c. do innych przepisów szczególnych regulują-
cych przypadki tzw. culpae in contrahendo (art. 39, 103 § 3 czy 387 § 2 k.c.), 

15 Tak w szczególności: A. Mokrysz-Olszyńska, Dobre obyczaje w działalności gospodar-
czej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, s. 198.

16 W tej kwestii por. w szczególności fragment uzasadnienia Sądu I instancji, przejętego 
w całości przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie: „na tle art. 72 § 2 k.c. naruszenie dobrych obycza-
jów oznacza bezprawność zachowania w znaczeniu naruszenia wyraźnych norm prawa, a także 
zasad współżycia społecznego, w tym również zachowanie sprzeczne z ideą negocjacji, których 
celem jest zawarcie umowy”.

17 Por. zwłaszcza P. Machnikowski, Odpowiedzialność przedkontraktowa..., s. 710; M. Kra-
jewski, Zobowiązania powstające podczas zawierania umów, w: System Prawa Prywatnego. 
Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, INP PAN i C.H. Beck, Warszawa 
2006, s. 714–724; W. Kocot, Odpowiedzialność przedkontraktowa…, s. 155.
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w których również wprost nie wskazano, że odpowiedzialność oparta jest na 
winie. Ten zabieg legislacyjny interpretowany jest jako odstąpienie ustawodawcy 
od „zasady winy”, skutkujące wzmocnieniem ochrony zaufania w obrocie, gdyż 
biorąc pod uwagę pozycję procesową poszkodowanego, zwolnienie go z obo-
wiązku przeprowadzenia dowodu winy, umniejsza ryzyko oddalenia powództwa 
na podstawie okoliczności związanych z osobą sprawcy. 

Odmienne stanowisko reprezentuje m.in. Adam Olejniczak18, którego zda-
niem przepis art. 72 § 2 k.c. pozwala jedynie na kwalifikację przedmiotową czy-
nu (ustalenie bezprawności zachowania), natomiast podstawę kwalifikacji pod-
miotowej – tj. zaliczania do klasy czynów zawinionych – może stanowić jedynie 
przepis art. 415 k.c. W opinii autora obszar odpowiedzialności przedkontraktowej 
nie powinien abstrahować od oceny stanu psychicznego sprawcy, zaś dla ustale-
nia dołożenia wymaganej staranności sięgać należy po mierniki obiektywne (tu: 
dobre obyczaje). Stąd też celem wprowadzenia nowego przepisu art. 72 § 2 k.c. 
nie było określenie odmiennego reżimu dla odpowiedzialności przedkontrakto-
wej, lecz podkreślenie ukształtowanego i powszechnie aprobowanego poglądu 
o przynależności przypadków zwanych „winą w kontraktowaniu” do deliktów.19 

Obie zakreślone wyżej koncepcje mają swoje słabe strony. Przyjęcie od-
powiedzialności za bezprawność otwiera bowiem – przynajmniej teoretyczną 
– możliwość zasądzenia odszkodowania przewidzianego w art. 72 § 2 k.c. także 
wobec osób, którym z racji wieku lub stanu psychicznego nie można przypisać 
winy20. Z kolei stwierdzenie, że wina stanowi konieczną przesłankę odpowie-
dzialności przewidzianej w art. 72 § 2 k.c., jest trudne do pogodzenia z założe-
niem o racjonalności prawodawcy, który świadomie miałby dodać nowy przepis 
jedynie dla podkreślenia dorobku doktryny i pozostawienia w tej materii dotych-
czasowego statusu quo. 

z uzasadnienia glosowanego orzeczenia nie sposób jednoznacznie wyin-
terpretować, ku któremu z wyżej zakreślonych stanowisk skłaniał się Sąd Ape-
lacyjny w Szczecinie. W ten sposób, pomimo słusznego rozstrzygnięcia co do 
meritum (oddalenie powództwa), przywołana argumentacja pozostawia spory 

18 A. Olejniczak, Z problematyki culpae in contrahendo..., s. 127–152.
19 Por. ibidem, s. 134–143.
20 Tę nieścisłość zauważa M. Krajewski, który jednak opowiadając się za oparciem odpo-

wiedzialności z art. 72 § 2 k.c. na bezprawności, bagatelizuje ten problem wskazując, że osoby 
te z reguły niezbyt często prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, a zwłaszcza negocjacje, 
podczas których kontrahent mógłby ponieść znaczącą szkodę, M. Krajewski, Zobowiązania po-
wstające podczas zawierania umów..., s. 715.
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niedosyt, tym większy, gdy weźmie się pod uwagę niewielką liczbę tego typu 
spraw trafiających na wokandy sądów wyższych instancji. Nadto szansa, że nad 
zarysowaną wyżej kontrowersją pochyli się Sąd Najwyższy jest iluzoryczna, 
gdyż wniesienie skargi kasacyjnej w sprawach, w których roszczenie oparto na 
art. 72 § 2 k.c. było i będzie rzadkością21. Dlatego też na najbliższe lata najbar-
dziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym wokół przedmiotowe-
go przepisu dalej narastać będą kontrowersje natury teoretycznej, przeplatane 
nielicznymi orzeczeniami sądów apelacyjnych. Przyczynę takiego stanu należy 
upatrywać w nie do końca przemyślanej decyzji ustawodawcy, który wprowa-
dzając nowy przepis do części ogólnej kodeksu cywilnego najwyraźniej zbyt 
zaufał swojej intuicji. Trop ten potwierdza zwłaszcza lakoniczne uzasadnienie 
nowelizacji, w której nie powołano się doświadczenie innych państw, nie zapre-
zentowano rozważanych wariantów ani też nie przywołano jakichkolwiek da-
nych czy też innych sygnałów, płynących od uczestników obrotu, które wskazy-
wałyby na potrzebę uregulowania w sposób pozytywny wiodących przypadków 
odpowiedzialności przedkontraktowej. W efekcie wprowadzony przepis wpisuje 
się w niebezpieczną tendencję osłabiania spójności systemu regulacjami szcze-
gółowymi, które nie dość, że stosowane są niezwykle rzadko, to jeszcze wnoszą 
niewiele więcej ponad li tylko – zmianę podstawy prawnej dla podejmowanych 
rozstrzygnięć22. 

Warto przy tym zauważyć, że kontrowersja związana z umiejscowieniem 
przepisu art. 72 § 2 k.c. w systemie przenosi rozważania jurysty na wyższy po-
ziom. Z pozoru jest to tylko ważenie argumentów, jednak dylemat prawnika jest 
tu szczególnie trudny – albo wierny będzie on założeniu o racjonalności prawo-
dawcy, co otwiera szansę na zbudowanie własnej teorii na kanwie niefrasobli-
wej nowelizacji – albo wyżej cenić będzie spójność systemu i tradycję prawną, 

21 Pomijając samo ryzyko procesowe z tym związane, należy mieć także na względzie, że 
w praktyce nieczęsto zdarzają się spory o odszkodowanie za zawiedzione zaufanie, gdzie wartość 
przedmiotu zaskarżenia przekraczać będzie pięćdziesiąt tysięcy złotych (art. 3982 § 1 k.p.c.). Wy-
daje się więc, iż pozostaje przy tym jedynie liczyć na to, że któryś z sądów skieruje w tej kwestii 
pytanie prawne w trybie art. 390 § 1 k.p.c. W tym kontekście szczególnie szkoda zaprzepasz-
czonej przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie okazji na zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej 
kwestii.

22 Wrażenia tego nie zaciera nawet odwołanie się w art. 72 § 2 k.c. do naruszenia „dobrych 
obyczajów”, albowiem nie wydaje się, by dla poszkodowanej strony stanowiło specjalną różnicę, 
czy w toku procesu wykazywać będzie samą tylko bezprawność zachowania kontrahenta, czy 
także i winę. Zresztą, trudno wyobrazić sobie przypadki takiego niezawinionego naruszenia do-
brych obyczajów, które skutkowałoby przyznaniem odszkodowania na podstawie art. 72 § 2 k.c.
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godząc się na przyjęcie, że niektóre nowe regulacje stanowią superfluum. Mając 
więc na względzie cały kontekst pojawienia się w polskim kodeksie przepisu 
art. 72 § 2 k.c. oraz patrząc przy tym z niepokojem na jakość tworzonego dziś 
prawa – bez wyrażania specjalnej satysfakcji – najwięcej przemawia za tym, 
by w tym konkretnym przypadku skłonić się ku temu drugiemu rozwiązaniu, 
optując za stanowiskiem wyrażonym przez Adama Olejniczaka. Omawiana kon-
trowersja pokazuje przy tym także, że niejasne i pospieszne nowelizacje niosą ze 
sobą więcej szkody aniżeli nadmierna nawet powściągliwość w legislacyjnych 
ingerencjach w materię ustawową. Stabilny tekst prawny można bowiem adapto-
wać przez twórczą jego interpretację, rozwiązując tym samym problemy obrotu 
dalece roztropniej niż przez dalsze brnięcie w kazuistykę, która wydaje się być 
ślepą uliczką. 

GLOSS tO tHe AWARD OF tHe cOURt OF APPeALS  
iN SZcZeciN OF 31 OctOBeR 2012, FiLe ReF.  NO.:  i AcA 446/12

Summary

The gloss refers to the award of the Court of Appeals in Szczecin issued on the ba-
sis of new Article 72 § 2 of the Polish Civil Code (k.c.) that regulates the precontractual 
liability due to conducting negotiations in default of good custom. The author confirms 
the correctness of the award (dismissal of the lawsuit), but also underlines some incon-
sistencies in the justification of the grounds of this legal decision which indicate – what 
has already been noticed in the Polish doctrine – the problem of locus of the given ar-
ticle in the Polish legal system. The new regulation brings theoretical doubts, however 
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controversies have arisen mostly because of the fact that the subject amendment was 
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of the Civil Code).  
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Wyrokiem z 6 marca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w szcze-
cinie w sprawie sygn. akt II SA/Sz 149/13 rozstrzygnął problem dostępu do in-
formacji publicznej będącej w posiadaniu rektora szkoły wyższej. Z uzasad-
nienia wyroku wynika, że wniosek o dostęp do informacji publicznej, złożony 
w trybie Ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm., zwanej dalej u.d.i.p.), dotyczył udostępnienia 
kserokopii „wniosku dyscyplinarnego” w sprawie ukarania nauczyciela aka-
demickiego tej uczelni oraz kopii prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego 
wydanego w sprawie. Postępowanie dyscyplinarne toczące się w ramach szko-
ły wyższej było związane z plagiatem w twórczości akademickiej, dokonanym 
przez nauczyciela akademickiego tej uczelni. Przedstawiony w orzeczeniu Sądu 
Administracyjnego pogląd ma istotne znaczenie dla praktyki, bowiem dotyczy 
szerszego zagadnienia upubliczniania problemu plagiatu w twórczości naukowej 
pracowników szkół wyższych. 

Zawarta w glosowanym orzeczeniu teza została oparta na następującym 
stanie faktycznym – wniosku dziennikarza o udostępnienie wniosku dyscypli-
narnego i prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym zgłoszonym na podstawie 
u.d.i.p. Rektor uniwersytetu odmówił udostępnienia informacji publicznej, po-
wołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z 14 marca 2007 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnia-
jącego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz.U. nr 58, poz. 
391) oraz na ograniczenia w dostępie do informacji publicznej wynikające z art. 
5 ust. 2 u.d.i.p. Zdaniem rektora, udzielenie informacji nie było możliwe, gdyż 
nauczyciel akademicki, którego dotyczyły żądane dokumenty, nie pełnił żadnej 
funkcji publicznej w uniwersytecie. Natomiast wnioskodawca stał na stanowi-
sku, że skoro określona osoba jest naukowcem i jest zatrudniona jako nauczyciel 
akademicki państwowej wyższej uczelni, to jest funkcjonariuszem publicznym 
i osobą pełniącą funkcje społeczne, a jego czyn – plagiat naukowy – był i jest 
związany z wykonywaną pracą. W konsekwencji, popełnienie plagiatu nauko-
wego i związane z tym postępowanie dyscyplinarne nie jest związane z pry-
watnością naukowca czy nauczyciela. Co więcej, wniosek dyscyplinarny oraz 
orzeczenie dyscyplinarne są dokumentami urzędowymi, wydanymi w postaci 
aktów administracyjnych odpowiednich podmiotów, wykonujących funkcje pu-
bliczne w zakresie swoich zadań publicznych, zaś odmowa udzielenia prasie ko-
pii tych dokumentów jest naruszeniem wolności prasy i jej prawa do społecznej 
kontroli decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję 
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rektora i poprzedzającą ją decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicz-
nej. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiający konstytucyjne prawo do informacji pu-
blicznej, rozwinięte przepisami u.d.i.p. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda infor-
macja w sprawie publicznej stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy 
i podlega udostępnieniu w trybie określonym w ustawie. Uniwersytet jest uczel-
nią publiczną, a jego organy wykonują władztwo administracyjne na zasadzie 
i w granicach określonych w ustawie z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572 ze zm., dalej p.s.w.). W zakres tego władztwa 
wchodzi także sprawowanie władzy dyscyplinarnej przez organy uczelni, które 
wykonują zadania publiczne oraz dysponują majątkiem publicznym. Sąd uznał 
zatem, że żądanie udostępnienia dokumentów jest żądaniem udostępnienia in-
formacji publicznej w zakresie wykonywania zadań publicznych przez rektora 
uniwersytetu. Sąd nie przyjął argumentacji o ograniczeniu prawa do informacji 
publicznej wynikającego z art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p., wskazując, że nauczyciel aka-
demicki jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d.i.p., 
zaś wynik postępowania dyscyplinarnego toczącego się w stosunku do tej osoby 
ma jak najbardziej związek z pełnioną przez nią funkcją, a ponadto dla opinii 
publicznej ważna jest treść orzeczenia dyscyplinarnego1. 

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej Sąd) nale-
ży uznać za trafne, aczkolwiek uzasadnienie wyroku nie uwzględnia istotnych 
argumentów na poparcie jego sentencji, a zwłaszcza nie wyjaśnia, dlaczego 
– zdaniem Sądu – udostępnienie informacji dotyczących plagiatu naukowego 
nie zagraża „prywatności osoby fizycznej”, lecz wchodzi w zakres informacji 
„o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych 
funkcji”, w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. W uzasadnieniu wyroku brakuje też 
uzasadnienia tezy, że nauczyciel akademicki jest „osobą pełniącą funkcję pu-
bliczną”. W tym zakresie wywody Sądu mogłyby zostać poszerzone o tę argu-
mentację. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych 
stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na 
zasadach określonych w ustawie. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 3 u.d.i.p. podmioty 
wykonujące zadania publiczne są obowiązane do udostępnienia informacji pu-
blicznej, jeżeli są w jej posiadaniu. Przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. stanowi, że prawo 

1 Orzeczenia wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby 
fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Zgodnie z dalszą częścią tego przepisu: 
„ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 
mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia 
i wykonywania tych funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnuje 
z przysługującego jej prawa”. Granice prawa innych podmiotów do dostępu do 
informacji publicznej zostały zatem, co do zasady, ograniczone prywatnością 
osoby fizycznej. Ograniczenie to jednak nie obejmuje informacji o osobach peł-
niących funkcje publiczne, jeżeli mają one związek z pełnieniem tych funkcji, 
w tym również o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. 

Na wstępie warto podkreślić, że ustawowa definicja informacji publicznej, 
zawarta w art. 1 ust. 1 u.d.i.p., jest bardzo szeroka. Informacją publiczną jest 
bowiem każda informacja o sprawach publicznych2. Ta ogólna w swej treści defi-
nicja jest krytykowana przez doktrynę3. Z drugiej strony zauważa się jednak, że 
stanowi ona odzwierciedlenie pewnej idei przyświecającej ustawodawcy, miano-
wicie dominacji zasady jawności nad tajnością informacji publicznej, i wskazuje 
na kierunek interpretacji przepisów całej ustawy4. Zasada udostępniania infor-
macji publicznych została ograniczona ochroną prywatności osoby fizycznej. 
Ustawodawca uznał jednak, że nawet gdyby informacja mogła naruszyć prawo 
do prywatności osoby fizycznej, należy ją udostępnić, o ile dotyczy osoby peł-
niącej funkcje publiczne, ma związek z pełnieniem tej funkcji, lub dotyczy wa-
runków powierzenia i wykonywania funkcji. 

Ustawowy wyjątek ochrony prawa do prywatności osób pełniących funk-
cje publiczne, zawarty w art. 5 ust. 2 zdanie drugie u.d.i.p. i leżący u podstaw 
glosowanego wyroku, budził już wcześniej uzasadnione wątpliwości co do jego 

2 W orzecznictwie wskazuje się, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy jest każda 
wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszo-
na do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie 
zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. 
Wyrok NSA z 25.03.2003 r., II SA 4059/02, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

3 Jako główny zarzut jest wskazywany błąd ignotum per ignotum, czyli wyjaśnianie poję-
cia nieznanego przez inne również nieznane. Zob. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 12; B. Krupa, Informacja 
publiczna jako dobro publiczne. Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, War-
szawa 2010, s. 17; D. Pudzianowska, w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 
2013, s. 498.

4 P. Sitniewski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Komentarz, Wrocław 2011, 
s. 14.
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zgodności z art. 31 ust. 3, art. 47 oraz art. 61 ust. 3 i 4 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej. W wyroku z 20 marca 2006 roku K 17/05 Trybunał Konstytucyjny 
orzekł o zgodności przepisu z Konstytucją5. Z obszernego uzasadnienia wyroku 
wynika, że problem ograniczenia prywatności osób pełniących funkcje publicz-
ne jest niezwykle złożony. Trybunał wskazał, że w praktyce sfera działalności 
publicznej osób i ich sfera życia prywatnego nie zawsze mogą być wyraźnie i ści-
śle rozgraniczone. Z tego powodu istnieje tak zwana „sfera pośrednia”, w której 
życie publiczne podmiotu nieuchronnie łączy się z jego życiem prywatnym. Try-
bunał podkreślił, że od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w orzecznictwie i dok-
trynie przyjmuje się zróżnicowany standard ochrony prywatności w zależności 
od tego, czy zakres udostępnianej informacji dotyczy osoby publicznej, czy też 
innego podmiotu6. Kolizja praw i zasad konstytucyjnych nie może prowadzić 
do pełnej eliminacji jednego z praw pozostających w konflikcie. W takim wy-
padku zawsze konieczne jest znalezienie pewnego punktu równowagi, balansu 
dla wartości chronionych przez Konstytucję i wyznaczenie obszaru stosowania 
każdego z nich. Zakres ograniczeń jednego prawa (prawa do prywatności) na 
rzecz prawa mu przeciwstawnego (prawa do informacji) jest wyraźnie określany 
przez mechanizm proporcjonalności zawarty w art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Kon-
stytucji. W konsekwencji, prywatność może w pewnych sytuacjach być przed-
miotem ingerencji dla ochrony dobra wspólnego, jednak wkraczanie w tę sferę 
również tam, gdzie w wyraźny sposób styka się ona ze sferą publiczną, musi 
być dokonywane w sposób ostrożny i wyważony, z należytą oceną racji, które 
za taką ingerencją przemawiają. Ustawa w tym zakresie, a zwłaszcza oceniany 
art. 5 ust. 2 u.d.i.p., musi posługiwać się zwrotem ogólnym i opisowym, a ocena 

5 Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem www.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm. 
Wnioskodawca, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywał, że konstytucyjne pra-
wo do prywatności wyrażone w art. 47 Konstytucji przysługuje każdemu, a zatem również osobie 
wykonującej funkcje publiczne. Stanowi ono wartość większą niż prawo do informacji publicz-
nej, nie można bowiem mówić o godności ludzkiej bez prawa do prywatności. Konstytucja chroni 
to prawo nawet w stanach nadzwyczajnych (art. 233 ust 1 Konstytucji), tym bardziej ochrony 
tego prawa nie mogą być pozbawione osoby pełniące funkcje publiczne. Ograniczenie konsty-
tucyjnego prawa do prywatności w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne, zdaniem 
wnioskodawcy, byłoby możliwe jedynie przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 31 ust 3 
Konstytucji.

6 Trybunał przywołał dwa istotne orzeczenia Sądu Najwyższego. Orzeczenie z 6.03.1991 r. 
I PR 469/90, OSP nr 5/1992, poz. 117, w którym dopuszczalność szerszej ingerencji w sferę życia 
prywatnego odnosi się do zawodów związanych ze szczególnym stopniem społecznego zaufania 
oraz orzeczenie z 7.06.2001 r., III CKN 266/00, odnoszące się do szerokiego pojęcia działalności 
publicznej. 
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istnienia związku powinna być dokonana zawsze in concreto. Nie jest przy tym 
możliwe przyjęcie nieskrępowanej swobody interpretacyjnej. W każdym wy-
padku musi istnieć wyraźne powiązanie określonych faktów z życia prywatnego 
z funkcjonowaniem osoby, której dotyczą fakty w danej instytucji publicznej7.

W glosowanym wyroku, u podstaw rozważań Sądu, leżała relacja pomię-
dzy dwiema wartościami chronionymi przez porządek prawny, znajdującymi się 
na styku dwu różnych dziedzin prawa – prawa prywatnego i publicznego. Zasada 
ochrony dóbr osobistych człowieka, zakresu prawa do prywatności nauczycieli 
akademickich oraz zakresu prawa do prywatności w odniesieniu do dobra oso-
bistego, jakim jest twórczość naukowa, należy do zagadnień prawa prywatnego. 
Zasada prawa do informacji publicznej w odniesieniu do faktów dotyczących 
pracowników naukowych uczelni należy natomiast do zagadnień prawa publicz-
nego. Między ochroną tych zasad istnieje zasadniczy konflikt, konieczne sta-
je się więc ustalenie, która z nich winna mieć pierwszeństwo w konkretnym 
przypadku8. Z uzasadnienia wyroku nie wynika, czy udostępnienie informacji 
dotyczącej plagiatu naukowego w ogóle nie dotyczy sfery prywatności nauczy-
ciela akademickiego w kontekście pełnionej przez niego funkcji zawodowej, 
czy też wchodzi w zakres prywatności tej osoby, ale z racji istnienia związku 
tej informacji z pełnioną przez nauczyciela funkcją publiczną ograniczenie pra-
wa do informacji publicznej nie będzie miało w tym przypadku zastosowania. 
Wobec tego konieczne jest przybliżenie pojęcia prywatności osoby fizycznej, 
a zwłaszcza wyjaśnienie, czy w zakresie tego pojęcia, w odniesieniu do nauczy-
cieli akademickich, mieszczą się informacje dotyczące plagiatu naukowego.

7 Ograniczenie prawa do prywatności osób publicznych w orzecznictwie i dokumentach 
europejskich jest analizowane w kontekście poszerzania zakresu transparentności życia publicz-
nego i prawa opinii publicznej do informacji (right to be informed), które zakłada, że pewne 
aspekty życia prywatnego osób publicznych, a zwłaszcza polityków, muszą być poddane społecz-
nej kontroli. Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 87–88; 
J. Sadomski, Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008, s. 82–
86, 257–261.

8 W konsekwencji rozstrzygnięcie Sądu dotyka szerszego zagadnienia, wzajemnych rela-
cji między normami prawa publicznego i prywatnego. Prawo prywatne jest postrzegane jako 
lepiej ukształtowane i bardziej dojrzałe, zatem stosowanie niektórych rozwiązań prawa cywilne-
go, choćby przez analogię do relacji zachodzących między podmiotami, z których przynajmniej 
jeden należy do sektora publicznego, nie jest wykluczone. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których 
zastosowanie danej zasady prawa prywatnego nie daje się pogodzić z treścią przepisu prawa ad-
ministracyjnego lub właściwością (naturą) danej formy działania administracji. Zob. R. Szczepa-
niak, Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), „Państwo 
i Prawo” 2013, nr 5, s. 42–44. 
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W uzasadnieniu wyroku brakuje wyraźnego potwierdzenia, że twórczość 
naukowa wchodzi w zakres dóbr o charakterze osobistym osoby fizycznej. 
Twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jest uznawana 
jako dobro osobiste człowieka i podlega ochronie wynikającej z art. 23 Kodeksu 
cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Dobra 
osobiste odnoszą się do uznanych przez system prawny wartości, obejmujących 
fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz god-
ność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby 
ludzkiej9. Twórczość naukowa, rozumiana jako określony utwór (artykuł, mono-
grafia, rozprawa doktorska i inne), może równolegle podlegać ochronie wynika-
jącej z Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), i tak będzie w wypadku większości prac 
naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społeczno-ekonomicznych i arty-
stycznych. Natomiast w przypadku nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryj-
nych równoległa ochrona efektu twórczości może wynikać z ustawy z 30 czerw-
ca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117 ze 
zm.). Twórczość naukowa w rozumieniu art. 23 k.c. jest jednak pojęciem szer-
szym, gdyż obejmuje niechronione prawem autorskim metody badawcze, mate-
riał naukowy oraz wyniki badań naukowych. We wszystkich tych przypadkach 
ochrona praw twórcy wynika z ochrony jego praw podmiotowych o charakterze 
cywilnym. Prawa te mają charakter zarówno osobisty, jak i majątkowy10. Twór-
czość naukowa stanowi dobro osobiste człowieka i z tego tytułu przysługuje mu 
prawo do poszanowania tego dobra. 

Dobra osobiste człowieka podlegają również ochronie prawa publicznego. 
Konstytucyjne gwarancje ochrony tych dóbr mają samoistną i autonomiczną po-
stać. Ponadto zasady rangi konstytucyjnej stanowią swoistą „nadbudowę” nad 
regulacjami wynikającymi z poszczególnych gałęzi prawa11. Prawo do ochrony 
życia prywatnego wyrażone w art. 47 Konstytucji oraz przewidziane w art. 51 
Konstytucji prawo do tzw. autonomii informacyjnej są uznawane za najwyższe 

9 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 156.
10 Na temat kwestii podmiotu uprawnionego z tytułu praw majątkowych do utworów na-

ukowych, tworzonych przez pracowników instytucji naukowych zob. M. Poźniak-Niedzielska, 
G. Tylec, Działalność naukowodydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, 
„Państwo i Prawo” 2009, nr 5, s. 33 i n.; P. Stec, Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niema-
terialnych, „Państwo i Prawo” 2008, nr 1, s. 46 i n.

11 M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobi-
stych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, z. 1, s. 226.
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rangą wartości konstytucyjne12. Prawo publiczne dość konsekwentnie posługuje 
się pojęciem „prywatności”, używając tego sformułowania również w art. 5 ust. 
2 u.d.i.p. 

Sąd w glosowanym wyroku dokonał oceny prawa dostępu do informacji 
publicznej odnosząc się wyłącznie do konstytucyjnego prawa do informacji. Nie 
wyjaśnił natomiast dlaczego konstytucyjna zasada ochrony prywatności jed-
nostki winna w tym przypadku ustąpić na rzecz dobra publicznego13. W tej czę-
ści można poczynić pewne uwagi uzupełniające wywody Sądu.

Koncepcja prawa do ochrony sfery życia prywatnego nie jest obca prawu 
prywatnemu14. W doktrynie prawa cywilnego prywatność jest rozumiana niejako 
od wewnątrz, czyli z punktu widzenia podmiotów zainteresowanych jej ochroną, 
jako możność odosobnienia się jednostki w celu rozwijania własnej osobowo-
ści i zachowania pozycji społecznej15. Niektórzy cywiliści podkreślają funkcję 
prawa podmiotowego, która polega na regulowaniu zachowań innych osób, niż 
podmiot uprawniony. Jeżeli mówi się o wolności działania uprawnionego, jego 
uprawnieniach lub chronionych interesach, to jedynie ze względu na odpowiada-
jące im obowiązki innych osób16. W sferze prawa publicznego prywatność jako 

12 Ibidem, s. 230.
13 Pojęcie dobra publicznego (inaczej dobra wspólnego) jest wskazywane jako element 

definiujący współczesną administrację publiczną. Niektórzy przedstawiciele doktryny w poję-
ciu dobra wspólnego upatrują wręcz „klucza” definicji administracji publicznej, gdyż pojęcie 
to wyznacza pole dopuszczalnej ingerencji administracji publicznej w stosunki społeczne, go-
spodarcze i prywatne życie jednostki. Z. Niewiadomski, w: System Prawa Administracyjnego, 
Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 
2010, s. 15–16, 59 i wskazana tam literatura. Wydaje się, że interpretacja zakresu przedmioto-
wego pojęcia informacji publicznej rozumianej jako informacja o sprawach publicznych, zawar-
ta w art. 1 ust. 1 u.d.i.p., powinna „sprawę publiczną” rozumieć jako sprawę mającą znaczenie 
dla dobra wspólnego (publicznego). Taka interpretacja zwrotu „sprawy publicznej” będzie miała 
z kolei wpływ na zakres podmiotowy pojęcia osób „pełniących funkcje publiczne”. 

14 Przepis art. 23 k.c. wśród dóbr osobistych przysługujących człowiekowi nie wymienia 
prywatności, choć w doktrynie wskazuje się, że to dobro stanowi jedno z podstawowych pozama-
jątkowych wartości wymagających poszanowania ze strony innych podmiotów i powinno zostać 
wymienione wprost jako jedno z dóbr osobistych podlegających ochronie Kodeksu cywilnego. 
J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste, Warszawa 2009, s. 69; M. Safjan, Refleksje 
wokół konstytucyjnych..., s. 230; Prywatność jako jedno z dóbr osobistych człowieka zostało wy-
szczególnione natomiast w art. 21 projektu kodeksu cywilnego powstającego w ramach Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, http://bip.ms.gov.
pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego.

15 A. Kopff, Ochrona sfery życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Prawnicze” 1982, z. 100, s. 37.

16 Z. Radwański, Koncepcja praw podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1988, z. 2, s. 4.
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dobro prawnie chronione odnosi się natomiast do relacji wertykalnych, władza 
publiczna – jednostka i dotyczy m.in. prawa administracyjnego, prawa prasowe-
go czy karnego17. Współcześnie prywatność, zarówno na gruncie prawa prywat-
nego, jak i publicznego, winna być rozumiana jako prawo jednostki do ograni-
czonego dostępu fizycznego oraz informacyjnego, i, w tym drugim znaczeniu, 
oznacza przysługujące danej osobie prawo kontroli nad ujawnianiem informa-
cji o charakterze osobistym18. Ochrona prywatności jako takiej łączy się zatem 
z koniecznością każdorazowego ustalenia kręgu prywatności określonej osoby 
fizycznej (granic jej autonomii19), a dokładnie ustalenia, czy określone fakty i in-
formacje wchodzą do sfery prywatności danej osoby i podlegają prawnej ochro-
nie, czy w imię interesu ogólnego winny być poddane publicznej kontroli. 

W nauce prawa cywilnego wypracowano tak zwaną teorię sfer życia pry-
watnego jednostki. Wskazuje się, że istnieją następujące sfery życia osoby fizycz-
nej: intymności, prywatności oraz powszechnej dostępności20. Sfera intymności 
życia osobistego jest objęta pełną ochroną prawną i nie istnieją wyjątki uspra-
wiedliwiające jej naruszenia21. Informacje ze sfery życia intymnego człowieka 
nie są z natury rzeczy powiązane z działalnością publiczną tej osoby. Ochronie 
prawnej podlega również sfera prywatności, choć w przypadku osób pełniących 
funkcje publiczne, prowadzących działalność publiczną lub osób powszechnie 

17 M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych..., s. 232.
18 A. Sakowicz, Prywatność jako samoistne dobro prawne (per se), „Państwo i Prawo” 

2006, nr 1, s. 23 i n.; J. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez pra-
sę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 84–88.

19 Na temat zasady autonomiczności podmiotów na gruncie prawa cywilnego zob. A. Stel-
machowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 35–47.

20 Sfera prywatności obejmuje również w części sferę życia społecznego, natomiast w sfe-
rze powszechnej dostępności rozróżnia się dwa zakresy: zakres możności zaznajomienia się 
z faktami dotyczącymi innych osób, jednakże bez uprawnienia do publicznego ich rozpowszech-
niania oraz zakres możności publicznego rozpowszechniania tych faktów. A. Kopff, Koncepcja 
praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia Cy-
wilistyczne” 1972, t. 20, Warszawa–Kraków, s. 32. 

21 Do sfery tej zalicza się „ten zakres faktów dotyczących jednostki i jej przeżyć, który 
w zasadzie nie jest przez nią ujawniany nawet osobom najbliższym i którego odsłonięcie przed 
kimkolwiek wywołuje zawsze uczucie wstydu, zakłopotania i udręki”. A. Kopff, Ochrona sfery 
życia prywatnego..., s. 33; J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony sfery intymności jednostki, 
„Państwo i Prawo” 2004, z. 11, s. 46–47; wyrok SN z 11.03.1986 r., I CR 4/86; „Orzecznictwo Są-
dów Polskich” 1987, nr 4/86. Według innych przedstawicieli doktryny ochrona sfery intymności 
osób publicznych nie jest absolutna, przy założeniu wąskiego rozumienia pojęcia osoby prowa-
dzącej działalność publiczną. Zob. M. Pazdan, w: System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – 
część ogólna, t. 1, Warszawa 2007, s. 1145.
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znanych, sfera ta bywa ograniczana i obejmuje nieco węższy zakres, niż w wy-
padku „przeciętnych” osób22. W ramach sfery prywatności najczęściej dochodzi 
do głosu potrzeba ważenia dwóch przeciwstawnych interesów: prawa do pry-
watności jednostki i prawa do informacji, uzasadnionej interesem społecznym. 
Ingerencja w sferę prywatności osób „publicznych” jest usprawiedliwiona, jeżeli 
informacje ze sfery prywatności wiążą się z działalnością publiczną prowadzoną 
przez tę osobę lub z pełnieniem przez nią określonych zadań publicznych, a za 
ujawnieniem tych informacji przemawia interes publiczny. Granice sfery pu-
blicznej danej jednostki zależą od pełnionych funkcji publicznych, w tym zawo-
dowych. Przyjmuje się, że prawdziwe informacje dotyczące sfery publicznej nie 
mogą być ograniczane z uwagi na jakąkolwiek poufność uzasadnianą konieczno-
ścią ochrony dóbr osobistych. Mowa jest zwłaszcza o informacjach dotyczących 
publicznej działalności określonej osoby, jej publicznych zachowań w trakcie 
wykonywania funkcji zawodowych, i to bez względu na fakt, czy informacje te 
mogą być obiektywnie ocenione w sposób pozytywny lub negatywny23. Doko-
nując każdorazowej oceny, czy udostępnienie informacji publicznej nie narusza 
dóbr osobistych danej osoby fizycznej, konieczne jest ustalenie, czy informacja 
wchodzi w zakres opisanej powyżej sfery powszechnej dostępności. Wówczas 
w ogóle nie dochodzi do naruszenia prawa do prywatności danej osoby. Jeżeli 
natomiast informacja wchodzi do sfery prywatności, to konieczne jest, aby wią-
zała się z działalnością publiczną prowadzoną przez tę osobę lub z pełnieniem 
określonych zadań publicznych, a za ujawnieniem tych informacji przemawiał 
interes publiczny. Ocena zaś tej okoliczności, zgodnie z art. 5 ust. 2 zdanie dru-
gie u.d.i.p., winna odnosić się każdorazowo do rodzaju udostępnianej informacji 
w kontekście funkcji publicznych pełnionych przez osobę, której dana informa-
cja dotyczy. 

Sąd prawidłowo przyjął, że nauczyciel akademicki jest osobą „pełniącą 
funkcje publiczne” w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.d.i.p.24 Za pełniącą funkcje pu-

22 Doktryna posługuje się pojęciem „węższego zakresu ochrony” dóbr osobistych osób 
publicznie znanych. Zakres ochrony nie jest węższy dlatego, że podjęcie się funkcji publicznej 
zmieniło istotę dóbr osobistych osoby, która wykonuje funkcje publiczne. Zakres ochrony staje 
się węższy z tego powodu, że w odniesieniu do tych osób w sferę dóbr osobistych bardziej „wdzie-
ra się” uzasadniony interes zbiorowy lub indywidualny, wyłączający bezprawność zachowania. 
B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, „Kwartalnik Prawa Prywat-
nego” 2000, z. 1, s. 39.

23 J. Barta, R. Markiewicz, Media a dobra osobiste..., s. 77.
24 Pojęcie osoby „pełniącej funkcje publiczne” jest szersze od pojęcia „funkcjonariusza 

publicznego”. W judykaturze wskazuje się, że rozstrzygnięcie, czy konkretna osoba jest osobą 
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bliczne uważa się tę osobę, która jest związana formalną więzią z instytucją 
publiczną. Sprawowanie funkcji publicznej wiąże się z realizacją określonych 
zadań w ramach struktur władzy publicznej lub na innym stanowisku decyzyj-
nym w strukturze instytucji publicznej25. W okolicznościach konkretnej sprawy 
konieczne zatem jest zbadanie, czy określona osoba w ramach instytucji publicz-
nej realizuje w pewnym zakresie nałożone na tę instytucję zadania publiczne. 
Chodzi zatem o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równo-
znaczne z podejmowaniem działań, wpływających bezpośrednio na sytuację 
prawną innych osób, zatem osobą pełniącą funkcje publiczne jest ta, której przy-
sługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji 
publicznej26. W uzasadnieniu glosowanego wyroku zabrakło przywołania zakre-
su ustawowych obowiązków nauczycieli akademickich, będących pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi, wynikających wprost z art. 111 ust. 1 p.s.w. Zgodnie 
z tym przepisem, pracownik naukowo-dydaktyczny jest zobowiązany m.in. do 
prowadzenia badań naukowych, rozwijania twórczości naukowej oraz kształce-

pełniącą funkcje publiczne, jest zależne od tego, czy ustawa określająca uprawnienia tej osoby 
powierza jej pełnienie funkcji publicznej. Zob. Uchwała (7) SN z 18.10.2001 r., I KZP 9/01, www.
sn.pl/orzecznictwo.

25 Sprawowanie funkcji publicznej (rozumianej jako przeciwieństwo funkcji prywatnej) 
wiąże się z rozróżnieniem prawa na prywatne i publiczne. Prawo publiczne nosi dwie charaktery-
styczne cechy. Po pierwsze, jest ono przeważnie poświęcone interesowi publicznemu, interesowi 
ogółu, a nie interesowi jednostek. Po drugie, prawo to oparte jest na zasadzie podporządkowa-
nia jednostki władzy publicznej. Z. Duniewska, w: System Prawa Administracyjnego, Instytucje 
prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, 
s. 152–159 i wskazana tam literatura. Sprawowanie funkcji publicznej jest zatem ściśle powiązane 
z istnieniem podrzędności innych podmiotów, rozumianej jako przeciwieństwo zasady wzajem-
nej równorzędności tych podmiotów. 

26 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20.03.2006 r. sygn. akt K 17/05 j.w. Defini-
cja ustawowa osoby pełniącej funkcję publiczną znajduje się w art. 115 § 19 Kodeksu karnego. 
Zgodnie z nią osobą pełniącą funkcję publiczną jest również „inna osoba, której uprawnienia 
i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą 
Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową”. Katalog osób pełniących funkcje publiczne 
znajduje się również w Ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 2006, nr 216, poz. 1584 z późn. 
zm.), lecz przyjęcie definicji osoby pełniącej funkcje publiczne na potrzeby wyjaśnienia pojęcia 
zawartego w u.d.i.p. nie wydaje się właściwe z uwagi na cel powyższej ustawy. Wspomniana 
ustawa, zwana również ustawą antykorupcyjną, w swoim założeniu ma przeciwdziałać korupcji 
na najwyższych szczeblach władzy, wynikającej z łączenia funkcji publicznych z działalnością 
gospodarczą. Taki cel ustawy miał zatem wpływ na zakres podmiotowy pojęcia osoby pełniącej 
funkcje publiczne.
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nia i wychowywania studentów27. Efektem prowadzonych przez nauczycieli aka-
demickich badań naukowych jest właśnie twórczość naukowa, przejawiająca się 
m.in. w publikacjach. Nauczyciel akademicki dysponujący odpowiednim dorob-
kiem naukowym może z kolei kształcić i wychowywać studentów. W wypadku 
pracowników naukowych uczelni twórczość naukowa, rozumiana jako proces 
badawczy oraz jego rezultat, stanowi dobro osobiste naukowca. Prowadzenie ba-
dań naukowych i publikacja dzieł naukowych stanowi natomiast bezpośrednie 
wykonywanie ustawowo określonych obowiązków, wynikających ze stosunku 
pracy nauczyciela akademickiego, za co podlega okresowej ocenie przez praco-
dawcę (art. 132 ust. 1 p.s.w.). Każde z tych zadań jest ściśle powiązane z dzia-
łalnością uczelni, a w wyniku ich realizacji dochodzi do podejmowania decyzji 
i rozstrzygnięć, które następnie są uznawane w sferze publicznej28. Co więcej, 
efekty pracy naukowej nauczyciela akademickiego w postaci publikacji, wystą-
pień na konferencjach naukowych i inne osiągnięcia składające się na dorobek 
naukowy, na podstawie Ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 
595 ze zm.) stanowią podstawę do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowe-
go29, a w konsekwencji zajmowania przez nauczyciela akademickiego określone-
go stanowiska. Dorobek naukowy decyduje również o przyznaniu nauczycielowi 
środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie badań naukowych. 
Oznacza to, że twórczość o charakterze naukowym nauczycieli akademickich 

27 W postanowieniu z 25.06.2004 r. (IV KK 74/04) Sąd Najwyższy stwierdził, że zacho-
wanie nauczyciela akademickiego, związane z wykonywaniem przez niego obowiązków o ja-
kich mowa w art. 99 Ustawy z 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 ze 
zm.), stanowi realizację jednego z konstytucyjnych zadań państwa (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP) 
i spełnia kryterium pełnienia funkcji publicznej, zob. www.sn.pl/orzecznictwo. W przywołanym 
orzeczeniu Sąd odwoływał się do ustawowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich 
określonego w poprzedniej ustawie, lecz brzmienie art. 111 ust. 1 p.s.w. nie uległo znacznej zmia-
nie.

28 M.in. uzyskanie przez absolwentów studiów tytułu zawodowego.
29 Warto przywołać orzeczenie NSA z 22.12.1999 r. (I SA 841/99, niepublikowane), w któ-

rym stwierdzono, że „Praca magisterska, której istotne fragmenty zostały przepisane z innego 
opracowania bez udokumentowania tego w drodze przypisów, nie jest samodzielnym opracowa-
niem tematu i jako taka nie spełnia wymagań stawianych pracom magisterskim. W konsekwencji 
nie może ona stanowić podstawy do wydania decyzji o nadaniu tytułu magistra. Opracowanie 
przedstawione w przewodzie magisterskim jako praca magisterska może być uznane jako fał-
szywy dowód w rozumieniu art. 145 § 1 k.p.a.”. Podobnie będzie w wypadku stopnia naukowego 
doktora i doktora habilitowanego. Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac 
magisterskich i doktorskich, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2004, z. 88, 
s. 79–94.
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nie jest wyłącznie ich dobrem osobistym, a staje się dobrem, które warunkuje 
wykonywanie określonej pracy, związanej z zajmowaniem stanowiska w uczelni 
wyższej, co z kolei ma wpływ na sytuację osób trzecich – studentów tej uczelni. 
Twórczość naukowa powstająca w wyniku wykonywania ustawowych obowiąz-
ków nauczyciela akademickiego, ujawniona jako dorobek naukowy tej osoby, 
w zasadzie nie mieści się w sferze prywatności tej osoby, gdyż ściśle wiąże się 
z wykonywaną funkcją zawodową, mającą charakter publiczny30, a tym samym 
podlegającą publicznej ocenie. 

Informacje żądane od rektora szkoły wyższej dotyczyły jednak nie tyle twór-
czości naukowej nauczyciela akademickiego tej uczelni, co popełnionego przez 
tę osobę plagiatu w twórczości naukowej. Ta okoliczność dodatkowo komplikuje 
zagadnienie, gdyż sprawia, że udostępniane informacje dotyczą równocześnie 
twórczości innych osób. Pojęcie plagiatu kojarzone jest najczęściej z prawem 
autorskim, chociaż ustawa nie zawiera definicji tego pojęcia, a nawet nie posłu-
guje się tym zwrotem. O plagiacie na gruncie prawa autorskiego mówimy wów-
czas, gdy osoba wskazana jako autor dzieła dokonuje przejęcia cudzego utworu 
w większym lub mniejszym zakresie (tzw. plagiat jawny) lub recypuje fragmen-
ty cudzego utworu i splata z elementami pochodzącymi od siebie (tzw. plagiat 
ukryty)31. Pojęcie plagiatu w twórczości naukowej ma szersze znaczenie, gdyż 
utwory naukowe z uwagi na swoją specyfikę nie w całości korzystają z ochrony 
prawa autorskiego. Utwory naukowe w zasadzie nie kreują niczego nowego, ale 
ukazują fragment świata zastanego, o którym dotychczasowa wiedza nie była 
dostępna z uwagi na brak odpowiednich narzędzi czy też metod32. W utworze 
naukowym ochronie wynikającej z prawa autorskiego podlega: warstwa tekstu, 
układ argumentacji czy podział tematyki, o ile spełniają przesłankę twórczego 
charakteru i oryginalności. Poza ochroną prawa autorskiego pozostaje w zasa-
dzie zawartość dzieła naukowego – jego sfera pozatekstowa, czyli: temat, pomysł 

30 Wszystkie szkoły wyższe, działające na podstawie p.s.w., realizują konstytucyjne za-
dania państwa określone w art. 70 Konstytucji. Oświatę i kształcenie zalicza się do zadań pu-
blicznych nawet wówczas, gdy są wykonywane przez szkoły niepubliczne. Zob. Wyrok NSA 
z 1.12.2011 r., I OSK 1630/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

31 J. Barta, Plagiat muzyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace 
Ochrony Własności Intelektualnej” 1978, z. 17, s. 46–47; Należy podkreślić, że przywłaszczenie 
sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, 
stanowi przestępstwo stypizowane w art. 115 ust 1 Ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm).

32 E. Ferenc-Szydełko, Ochrona dzieł naukowych w świetle przepisów prawa autorskiego, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Roczniki Prawnicze” 2002, nr 14, s. 156–157.
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badawczy, fakt naukowy, teorie naukowe, odkrycia, ustalenia faktograficzne, 
pomysły i hipotezy naukowe33. Należy jednak podkreślić, że zarówno sfera dzia-
łalności naukowej, jak i jej rezultat – dzieło naukowe, podlegają ochronie wyni-
kającej z prawa cywilnego. Dobro osobiste, nazwane w art. 23 Kodeksu cywil-
nego „twórczością naukową”, ma szersze znaczenie niż twórczość w rozumieniu 
prawa autorskiego. Wartość naukowa dzieł akademickich, zwłaszcza z zakresu 
nauk przyrodniczych i ścisłych, tkwi raczej w ich sferze pozatekstowej nieobjętej 
ochroną prawa autorskiego, zatem pojęcie plagiatu naukowego ma dużo szersze 
znaczenie niż plagiatu w rozumieniu prawa autorskiego. Pojęcie plagiatu na-
ukowego nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, chociaż problem wydaje 
się ostatnio nasilać34. Problemem w twórczości naukowej staje się również tak 
zwany autoplagiat, polegający na świadomym recypowaniu własnej twórczości 
naukowej do kolejnych publikowanych utworów, w celu powiększenia dorobku 
naukowego oraz wprowadzenia w błąd i stworzenia wrażenia wydania dzieła po 
raz pierwszy (oszustwo naukowe)35. Plagiatem w twórczości naukowej są zatem 
wszelkie działania polegające na niedozwolonym korzystaniu z wyników cu-
dzej pracy badawczej, przewłaszczaniu istotnych naukowo elementów z cudzych 
dzieł oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami w nauce, zbyteczne wykorzystanie 
własnych wcześniej rozpowszechnionych utworów naukowych36. 

33 J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, w: System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, tom 
13, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 39–40; R. Markiewicz, Ochrona prac naukowych, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektu-
alnej” 1990, nr 55, s. 20–46. Na temat ochrony działalności naukowej zob.: J. Barta, R. Markie-
wicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, w: J. Piątkowski, 
Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Ossolineum 1986, s. 135.

34 Zob. B. Gadek-Giesen, Plagiat dzieł naukowych – zagadnienia wybrane, „Prace z Prawa 
Własności Intelektualnej” 2011, z. 112, s. 63–83. Naukowcy poddani są bowiem ogromnej presji 
w zakresie publikowania w myśl zasady „im więcej, tym lepiej”. A. Gromkowska-Melosik, Pla-
giat. Konteksty edukacyjne i społecznokulturowe, „Nauka” 2009, nr 2, s. 63–64.

35 J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości 
naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, nr 3, s. 13.

36 Dla wyjaśnienia pojęcia plagiatu w twórczości naukowej warto odwołać się do art. 144 
ust. 3 pkt 1–5 p.s.w., gdzie zawarto „delikty dyscyplinarne” nauczycieli akademickich, takie jak 
m.in.: przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub 
cudzego utworu albo artystycznego wykonania; rozpowszechnianie, bez podania nazwiska lub 
pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; naru-
szenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; fałszowanie badań lub 
wyników badań naukowych lub dokonanie oszustwa naukowego. Należy również odnieść się 
do regulacji zawartej w art. 29 ust. 2 ustawy z 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule na-
ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.), gdzie użyto 
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Należy jednak podkreślić, że poza wyjątkiem wspomnianego powyżej auto-
plagiatu, problem plagiatu naukowego dotyczy zawsze co najmniej dwóch osób, 
czyli osoby, która dopuściła się plagiatu oraz osoby (lub osób), której twórczość 
naukowa została przywłaszczona (osoby poszkodowane). Należy podkreślić, 
że informacja o tych osobach nie mieści się w granicach wyjątku ustawowego 
przewidzianego w art. 5 ust. 2 u.d.i.p., nawet gdyby osoby poszkodowane miały 
status nauczycieli akademickich, zaś przedmiotem plagiatu dokonanego przez 
innego nauczyciela były pozycje naukowe wchodzące w zakres ich twórczości 
naukowej. Brakuje bowiem pomiędzy tym zdarzeniem (czynem innego nauczy-
ciela akademickiego) a pełnioną przez osoby poszkodowane funkcją publiczną, 
jakiegokolwiek związku dającego w konsekwencji prawo do uzyskania informa-
cji publicznej. Dlatego dane dotyczące osób poszkodowanych w wyniku plagiatu 
naukowego w przekazywanych do publicznej wiadomości dokumentach powin-
ny być bezwzględnie usunięte. Zaniechanie ich usunięcia stanowiłoby wkrocze-
nie w prywatność osoby fizycznej, nieobjętą wyjątkiem, o którym mowa w art. 
5 ust. 2 zdanie drugie u.d.i.p. Wydaje się, że ten aspekt problemu miał Sąd na 
myśli, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku: „Ponownie rozpoznając sprawę, 
Rektor Uniwersytetu winien udostępnić skarżącemu kserokopie żądanych do-
kumentów informacji publicznych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
z art. 5 u.d.i.p.”. 

Reasumując, ogólna zasada, że twórczość naukowa stanowi dobro osobiste 
człowieka i wchodzi w zakres prywatności tej osoby, ulega w wypadku nauczy-
cieli akademickich znacznej modyfikacji. Obiektywne fakty związane z tą sferą 
działań pracowników naukowych mają charakter publiczny i nie wchodzą do sfe-
ry prywatności danej osoby. Informacje dotyczące twórczości naukowej wykazy-
wanej przez tego nauczyciela jako jego dorobek naukowy, stanowią rezultat wy-
konywania ustawowego obowiązku prowadzenia badań naukowych i pozostają 
w bezpośrednim związku z pełnioną przez tę osobę funkcją publiczną. Oznacza 
to, że prawdziwe informacje dotyczące twórczości naukowej nauczycieli aka-
demickich, w tym również informacje przedstawiające te osoby w obiektywnie 
niekorzystnym świetle, nie mogą podlegać ochronie z uwagi na prywatność tych 
osób. Nie wchodzą one bowiem do sfery prywatności tych osób, jako że dotyczą 
aktywności zawodowej, wynikającej z wykonywania ustawowych obowiązków 
o charakterze publicznym. Bez wątpienia publiczna szkoła wyższa należy do 

określenia dorobku „powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych oby-
czajów w nauce”.
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kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów u.d.i.p. z uwagi na 
wykonywanie zadań publicznych i dysponowanie majątkiem publicznym. Sąd 
słusznie orzekł, że jednostka ta powinna udostępnić żądane informacje, jako po-
siadające status informacji publicznej. 

tHe cOMMeNtARY tO ADMiNiStRAtiVe cOURt JUDGMeNt  
FiLe ReF. NO.: ii SA/Sz 149/13

Summary

The academic teacher’s work is protected by law as a man’s personal good. On the 
other hand, third parties have a right of access to public sector information. The problem 
exists when this information concerns the private sphere of human being (right to be 
let alone). The article discuses issue of two constitutional principles which are against: 
the right to information as a public good and the academic teachers’ rights to privacy. 
The issue which are discussed in the article are presented with reference to judicial deci-
sion concerning an academic plagiarism as a public information. The exception provided 
for in Art. 5 paragraph. 2 of the Law on Access to Public Information has been ana-
lyzed, as a an exception to the general principle of the protection of individual’s privacy. 
The exception concerns the person who exercises public functions and is associated with 
one’s public position. The author confirmed that the academics teachers, because of their 
professional status, fall within the concept of public officials. The academic teacher’s 
work is in a close relationship to the function performed by them. Therefore Scientifics’ 
achievements is not their personal good. 

Translated by Joanna SzyjewskaBagińska

Keywords: public sector information, academic teacher, right of privacy, academic pla-
giarism
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O (Nie)MOżNOści ŁĄcZeNiA W cZYN ciĄGŁY ZAcHOWAń  
O tOżSAMeJ PODStAWie NORMAtYWNeJ

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu możności łączenia w czyn ciągły za-
chowań o tej samej podstawie prawnej. Jest on zarazem odpowiedzią na projekt nowe-
lizacji art. 12 Kodeksu karnego, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa 
Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Tytułowe zagadnienie w obecnym stanie 
prawnym jest kontrowersyjne i stanowi przedmiot dogłębnej analizy dokonywanej przez 
przedstawicieli nauki prawa. W artykule przedstawiono założenia leżące u podstaw pro-
jektu nowelizacji kodeksu karnego, nie unikając odniesień do historycznych korzeni 
obecnego rozwiązania instytucji zawartej w art. 12 Kodeksu karnego. Przedstawiono 
poglądy przedstawicieli współczesnej nauki prawa karnego, wskazując na pozytywne 
i negatywne aspekty aktualnego stanu prawnego oraz stanu prawnego zaproponowa-
nego przez Komisję Kodyfikacyjną. Uwagi końcowe sprowadzają się do konfrontacji 
dwóch przeciwnych poglądów. Zgodnie z pierwszym z nich, czyn ciągły można konstru-
ować z zachowań, które jednostkowo mogą naruszać różne normy prawne. W opozycji 
do niego pozostaje pogląd drugi, zgodnie z którym w czyn ciągły można łączyć tylko ta-
kie zachowania, które jednostkowo naruszają za każdym razem tożsame normy prawne. 

* E-mail: mnawrocki@mec.univ.szczecin.pl.
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Autor skłania się do drugiego z przedstawionych stanowisk, wskazując na historyczne, 
prawne i logiczne argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem.

Słowa kluczowe: czyn ciągły

Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie nieczęsto poruszanej problematyki 
podstaw normatywnych zachowań, składających się na tzw. czyn ciągły. Chodzi 
bowiem o udzielenie odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy zachowania skła-
dające się na konstrukcję, o której mowa w art. 12 k.k., mają charakteryzować 
się jednolitą podstawą normatywną? Innymi słowy, czy podstawą przypisania 
odpowiedzialności karnej za tzw. czyn ciągły ma być przekroczenie (każdym 
z zachowań składających się na omawianą konstrukcję) zawsze tego samego 
przepisu prawnego?

Potrzeba udzielania odpowiedzi na postawione pytania bierze się z koniecz-
ności ustosunkowania się do projektowanej zmiany art. 12 k.k. Komisja Kody-
fikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowała bowiem 
projekt o zmianie ustawy – Kodeks karny, który przedstawiła 5 listopada 2013 
roku na stronie internetowej Ministerstwa. W ramach tego projektu przewidziano 
zmianę w zakresie art. 12 k.k., zgodnie z którą w § 1 konstrukcji czynu ciągłego 
nadano nowy kształt. Przepis ten ma uzyskać następujące brzmienie: „Dwa lub 
więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się 
za jeden czyn zabroniony, o ile zachowania te następowały w krótkich odstępach 
czasu i łącznie wypełniły znamiona czynu zabronionego lub każde z osobna wy-
czerpuje znamiona określone w tym samym przepisie, albo wyczerpały znamio-
na określone w różnych przepisach ustawy karnej i następowały natychmiast po 
sobie”. Uzupełnieniem wskazanej konstrukcji jest § 2, zgodnie z którym: „Jeżeli 
przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem przyjęcia czynu ciągłego 
określonego w § 1 jest tożsamość pokrzywdzonego”. 

Jakkolwiek przedstawiony przez Komisję Kodyfikacyjną projekt nie zawie-
ra uzasadnienia proponowanych zmian, to jej przewodniczący – A. Zoll wskazał 
na motywy, które legły u podstaw nowelizacji. Pisze on tak: „Wiele kontrowersji 
budziła instytucja czynu ciągłego, określona w art. 12 k.k. Można dzisiaj stwier-
dzić, że praktyka poradziła sobie w zasadzie z tą instytucją i nie mają przewagi 
zwolennicy jej usunięcia z kodeksu karnego. Poddajemy pod rozwagę propozy-
cję wyraźnego podkreślenia dwóch odmiennych sytuacji, do których konstrukcja 



113O (nie)możności łączenia w czyn ciągły zachowań...

ta ma mieć zastosowanie. Chodzi o popełnienie czynu zabronionego »na raty« 
oraz o popełnienie różnych zachowań w zbieżności czasowej, kwalifikowanych 
z różnych przepisów, składających się jednak na jedną całość kwalifikowaną ku-
mulatywnie”1.

Nowe brzmienie art. 12 k.k. daje asumpt do odtworzenia trzech „odmian” 
czynu ciągłego. Pierwsza polega na tym, że sprawca dopuszcza się dwóch lub 
więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krót-
kich odstępach czasu, przy czym dopiero łącznie wartościowane wypełniają zna-
miona czynu zabronionego. Druga odmiana charakteryzuje się tym, że sprawca 
dopuszcza się dwóch lub więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry po-
wziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, a każde z tych zachowań z osob-
na wyczerpuje znamiona określone w tym samym przepisie. Trzecia odmiana 
polega natomiast na tym, że sprawca dopuszcza się dwóch lub więcej zachowań 
podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, które to zachowania wy-
czerpały znamiona określone w różnych przepisach ustawy karnej i następowa-
ły natychmiast po sobie. Do każdej z tych odmian stosuje się zaprojektowany 
art. 12 § 2.

Pierwsza odmiana nowo projektowanego czynu ciągłego, a więc konstruk-
cja składająca się z dwóch lub więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry 
powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, które łącznie rozpatrywane 
wypełniają znamiona czynu zabronionego, jak się wydaje, ma za zadanie wpro-
wadzić do kodeksu karnego normatywną podstawę dla przyjmowania jednego 
czynu zabronionego wszędzie tam, gdzie poszczególne zachowania z osobna nie 
wypełniają znamion przestępstwa, a wypełniają je, gdy są analizowane łącznie. 
Innymi słowy, wskazana odmiana ma sankcjonować tworzenie czynu ciągłego 
z zachowań, które jednostkowo wypełniają znamiona wykroczenia (np. kilka 
kradzieży po 50 zł, które rozpatrywane z osobna stanowiłyby wykroczenia z art. 
119 § 1 k.w., ale oceniane łącznie – ze względu na przekroczenie kwoty wskaza-
nej w przywołanym przepisie – stanowią czyn ciągły – przestępstwo z art. 278 
§ 1 k.k.), lub które jednostkowo analizowane byłyby czynami irrelewantnymi 
na gruncie prawa karnego. Przedmiotowa odmiana miałaby również stanowić 
ustawową podstawę dla tworzenia czynu ciągłego z zachowań, które jednostko-
wo wypełniają znamiona typu podstawowego (np. kradzieże z art. 278 § 1 k.k.), 

1 A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, „Państwo 
i Prawo” 2012, nr 11, s. 6.
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ale rozpatrywane łącznie stanowią typ kwalifikowany (czyn ciągły – kradzież 
w typie kwalifikowanym z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.).

o ile tworzenie czynu ciągłego – typu zmodyfikowanego z jednostkowych 
zachowań – tylko typów podstawowych dałoby się jeszcze uzasadnić na gruncie 
kodeksu karnego, to pojawiają się zasadnicze wątpliwości, gdy czyn ciągły – typ 
zmodyfikowany miałby się składać z jednostkowych zachowań, na które skła-
dałyby się typy podstawowe i typy zmodyfikowane. Już przed laty na problem 
łączenia w przestępstwo ciągłe typów podstawowych i kwalifikowanych oraz 
różnych form stadialnych zwracał uwagę A. Spotowski. Pisał on bowiem, że: 
„Jeżeli uważa się, że przy takiej konstrukcji występuje jedno przestępstwo, to 
w opisanych sytuacjach kreuje się jakieś nowe typy przestępstw – podstawowo-
-kwalifikowane czy też dokonano-usiłowane! Stawia to pod znakiem zapytania 
całą konstrukcję”2.

Analogiczny zabieg łączenia w czyn ciągły zachowań irrelewantnych praw-
nie czy wykroczeń godzi wprost w zasadę nullum crimen sine lege i jest niedo-
puszczalny nawet po nadaniu art. 12 k.k. nowego brzmienia3. Wszak należy mieć 
na uwadze, że łączenie jednostkowych wykroczeń czy jednostkowych zachowań 
irrelewantnych prawnie w jeden czyn zabroniony w rozumieniu kodeksu karne-
go jest tak dalece idącą zmianą ilości (dwóch lub więcej zachowań nieprzedsta-
wiających jakiejkolwiek szkodliwości społecznej lub dwóch lub więcej zacho-
wań o znikomej szkodliwości społecznej) w jakość (jednego czynu zabronionego 
przedstawiającego stopień społecznej szkodliwości wyższy niż znikomy), że na-
leży tu dochować wszelkich gwarancji jednostki z bezwzględnym posłuchem 
dla takich zasad, jak nullum crimen sine lege czy exceptiones non sunt exten-
tendae. W istocie bowiem uregulowanie zawarte w art. 12 k.k. jako podstawa 
łączenia w jeden, dodajmy sztuczny, czyn zabroniony zachowań, które z osobna 
mogą stanowić wypełnienie znamion typu czynu zabronionego, jest regulacją 
wyjątkową, a zatem nie może być wykładana w sposób rozszerzający. Wyjąt-
kowość ta przejawia się w tym, że sprawca czynu ciągłego, mimo popełnienia  

2 A. Spotowski, Przestępstwo ciągłe czy ciąg przestępstw?, „Państwo i Prawo” 1980, nr 10, 
s. 73–74.

3 A. Marek, przy obowiązującym jeszcze kształcie art. 12 k.k., wskazał, że: „Nie wydaje się 
natomiast, aby można było zaaprobować pogląd [o elementach składowych czynu ciągłego – dop. 
M.N.], iż mogą to być zachowania, które samodzielnie nie realizują znamion ani przestępstwa 
ani wykroczenia (…) lub zachowania znikomo społecznie szkodliwe albo nawet zupełnie poz-
bawione społecznej szkodliwości (…). W takim wypadku mielibyśmy już do czynienia z fikcją 
prawną do potęgi”, A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, uwagi do art. 12, teza 4.
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zachowań, odpowiada za jeden czyn zabroniony, podczas gdy sprawca analo-
gicznych czynów, przy braku przesłanek z art. 12 k.k., odpowiada za zbieg prze-
stępstw, skutkujący wymierzeniem kary łącznej. Innymi słowy, do typowych 
należy sytuacja, kiedy sprawca kilku zachowań, które z osobna mogą stanowić 
przestępstwa4, ponosi karę za każde z nich, a nie tak jak w przypadku czynu 
ciągłego – ponosi odpowiedzialność jak za popełnienie jednego czynu zabronio-
nego i to bez jakiegokolwiek jej zaostrzenia. Dodajmy, że od strony przedmioto-
wej, czyny obu ww. sprawców nie różnią się – ich istota pozostaje niezmienna, 
np. każdy z nich popełnia po pięć kradzieży telefonów komórkowych o wartości 
1000 zł każdy. Różnica może zachodzić tylko w zakresie strony podmiotowej 
obu sprawców albo krótkich odstępów między poszczególnymi zachowania-
mi. Niewątpliwie czyn ciągły utworzony z wykroczeń, czynów irrelewantnych 
prawnokarnie bądź przy ich częściowym udziale w czynie ciągłym stanowiłby 
wyjście poza regulację zawartą w art. 12 k.k., albowiem z elementów jednost-
kowo niewypełniających znamiona przestępstwa kreuje twór będący przestęp-
stwem. Konsekwencje tego rodzaju dostrzega również A. Marek, który zasad-
nie podnosi, że: „Jednoczynowa konstrukcja [przestępstwa ciągłego – dop. 
M.N.] służy też ukaraniu za drobne w istocie czyny, które – jak się twierdzi 
– mogą wyczerpywać jedynie znamiona wykroczeń, albo nawet być znikomo 
szkodliwe, ale w swym podsumowaniu osiągają wymiar przestępstwa. Tylko 
czy naprawdę jest to uzasadnione, czy nie wystarczyłaby odpowiedzialność 
sprawcy za wykroczenia (ich zbieg – art. 9 § 2 k.w.), albo po prostu brak od-
powiedzialności za czyny zupełnie błahe? Co więcej, w przyjętym rozwiąza-
niu sumowanie prowadzić może do poważnego zaostrzenia odpowiedzialności, 
np. kradzieży, gdy ta suma osiąga znaczną wartość mienia (art. 294 § 1 k.k.), a to 
pozostaje w kolizji z trafnym, jak się wydaje, założeniem, które przyjmowali 
J. Makarewicz i inni wybitni prawnicy okresu obowiązywania k.k. z 1932 r., że 
funkcjonalna konstrukcja przestępstwa ciągłego jest ułatwieniem procesowym, 

4 Do takiego wniosku dochodzi J. Giezek, który wskazuje, że: „O tym, że zachowania 
składające się na czyn ciągły same w sobie nie są czynami (lecz jedynie jego składnikami), nie 
decydują jakieś ich naturalne, pozanormatywne właściwości, lecz właśnie przesłanki ustawowo 
określone w art. 12 k.k. Gdyby wszak zabrakło z góry powziętego zamiaru albo odstępy czasu 
okazały się zbyt długie, to fragmenty aktywności sprawcy nazwane zachowaniami stałyby się 
na powrót samodzielnymi czynami”, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, 
N. Kłączyńska, G. Łabuda, Warszawa 2012, uwagi do art. 12, teza 2.
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dopuszczalnym jedynie, gdy nie pogarsza to sytuacji sprawcy, podobnie jak 
w wypadku czynów współukaranych”5.

Druga odmiana projektowanego nowego ujęcia czynu ciągłego jest ema-
nacją tzw. przestępstwa popełnianego na raty. Sprawca wieloma zachowaniami 
przekracza cały czas tę samą normę prawną. Jak stanowi projekt art. 12 § 1 k.k.: 
„Dwa lub więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru 
uważa się za jeden czyn zabroniony, o ile zachowania te następowały w krótkich 
odstępach czasu i (…) każde z osobna wyczerpuje znamiona określone w tym 
samym przepisie”.

z kolei trzecia odmiana czynu ciągłego, a więc sytuacja, w której sprawca 
dopuszcza się dwóch lub więcej zachowań podjętych w wykonaniu z góry po-
wziętego zamiaru i wyczerpujących znamiona określone w różnych przepisach 
ustawy karnej, które to zachowania następują natychmiast po sobie, ma stanowić 
podstawę normatywną dla przypadków, kiedy kwalifikacja prawna czynu cią-
głego ma być kwalifikacją kumulatywną. Oznacza to, że poza klasycznym dla 
czynu ciągłego układem przepisów, tj. przepisem części szczególnej k.k. oraz art. 
12 k.k., w kwalifikacji prawnej muszą pojawić się jeszcze inne przepisy części 
szczególnej połączone w całość przepisem art. 11 § 2 k.k. Wskazane rozwiązanie 
wychodzi naprzeciw poglądom doktryny i judykatury w zakresie możliwości 
stosowania w stosunku do czynu ciągłego konstrukcji kumulatywnego zbiegu 
przepisów6. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że stosowanie kumulatywnej 
kwalifikacji prawnej w stosunku do czynu ciągłego może dotyczyć tylko sytu-
acji, kiedy sprawca każdym z zachowań będzie naruszał więcej niż jedną normę 
prawną oraz za każdym razem będzie przekraczał te same normy prawne7. Kwe-
stionowana jest natomiast zasadność łączenia w czyn ciągły zachowań, które 
jednostkowo nie byłyby kwalifikowane kumulatywnie, a tę cechę zyskiwałyby 

5 A. Marek, O fikcji jednoczynowości przestępstwa ciągłego i jej konsekwencjach raz 
jeszcze, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1–2, s. 130.

6 Zob. szerzej M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie 
karnym z 1997 roku, w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, Warszawa 
1998, z. 20, s. 63–64; P. Kardas, w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz LEX, Tom I, Ko-
mentarz do art. 1116 k.k., red. A. Zoll, s. 222. W orzecznictwie pogląd ten jest prezentowany 
m.in. w uchwale SN z 30.11.1972 r., VI KZP 44/72, OSNKW 1973, nr 2–3, poz. 20; w wyroku 
sn z 1.04.1982 r., II KR 46/82, OSNKW 1982, nr 7–8, poz. 47 czy ostatnio w wyroku SA 
w Łodzi z 13.03.2008 r., II AKa 17/08, KZS 2009, z. 6, poz. 75 oraz wyroku SA w Katowicach 
z 15.01.2009 r., II AKa 249/08, LEX nr 487574.

7 Zob. Ł. Pohl w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2011, uwagi do 
art. 12 k.k., teza 27.
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dopiero po scaleniu w instytucję z art. 12 k.k.8 Co gorsze, projektowany art. 12 
§ 1 k.k. nie daje odpowiedzi czy „odmiana trzecia” czynu ciągłego obejmuje 
pierwszą z przedstawionych wyżej sytuacji, czy może obie.

Jako że tytułowym zagadnieniem jest możność łączenia w czyn ciągły za-
chowań o tożsamej kwalifikacji prawnej, dalsze rozważania skupią się właśnie 
na tej tematyce. Nawiązując do zaprezentowanego wyżej projektu oraz wynika-
jących z niego odmian czynu ciągłego, kolejne uwagi odnosić się będą do kon-
strukcji czynu ciągłego w jego „drugiej odmianie”, a więc do sytuacji, w któ-
rej sprawca dopuszcza się dwóch lub więcej zachowań podjętych w wykonaniu 
z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu, a każde z tych zacho-
wań z osobna wyczerpuje znamiona określone w tym samym przepisie. Wszak 
należy odpowiedzieć na pytanie, czy art. 12 k.k. (jeszcze w obecnym brzmieniu) 
daje podstawy do twierdzenia, że na czyn ciągły winny składać się jedynie za-
chowania o tożsamej kwalifikacji prawnej.

Rodowodu wskazanego poglądu należy szukać w przeszłości, albowiem 
już w okresie dwudziestolecia międzywojennego J. Makarewicz wskazywał, że 
konstrukcja przestępstwa ciągłego ogranicza się do sytuacji, kiedy to poszcze-
gólne czyny naruszają ten sam przepis ustawy9. Podobne stanowisko, na krótko 
po II wojnie światowej, przedstawili S. Śliwiński10 i A. Sadowski11. Do czasu 
wejścia w życie kodeksu karnego z 1969 roku na temat warunku jednorodza-
jowości przestępstwa ciągłego wypowiedział się m.in. J. Pozorski, który wska-
zywał, że: „Jednorodzajowość działań z reguły wyraża się w naruszeniu tej sa-
mej normy prawa karnego. Jeżeli przestępstwo ciągłe jest dokonane w okresie, 
w którym w związku ze zmianą ustawy poszczególne ogniwa tego przestępstwa 
naruszają różne przepisy, to wówczas zagadnienie jednorodzajowości będzie się 
sprowadzało do kwestii naruszenia tego samego nakazu lub zakazu prawnego. 
W uchwale VI KO 81/59 Sąd Najwyższy stwierdził, że »naruszenie tej samej nor-
my karnoprawnej (…) może mieć postać zarówno typu uprzywilejowanego, jak 
i kwalifikowanego«. Takie ujęcie nie może prowadzić do rozwiązań sprzecznych 
z ustawą. Jeżeli więc urzędnik niektóre z korzyści majątkowych, otrzymanych 
 

8 M. Kulik, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013, uwagi do 
art. 12, teza 17.

9 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 148–149.
10 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946, s. 405.
11 A. Sadowski, Przestępstwo ciągłe, Lublin 1949, s. 20.
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w związku z urzędowaniem, przyjął uzależniając od tego czynność urzędową, to 
ze względu na to, że ten ostatni sposób działania wykazuje znamiona przestęp-
stwa z art. 290 § 2 k.k. [z 1932 roku – dop. M.N.], te ogniwa jego działalności 
nie mogą wejść w skład przestępstwa ciągłego, kwalifikującego się z art. 290 
§ 1 k.k. [z 1932 roku – dop. M.N.], jakkolwiek w oczach osoby trzeciej cały ciąg 
jego działalności może przedstawiać się jako jedność. Dlatego też zrozumiała 
jest powściągliwość w rozszerzaniu pojęcia jednorodzajowości”12. O warunku 
tożsamości kwalifikacji prawnej czynów składających się na przestępstwo cią-
głe wypowiedziała się także J. Kostarczyk-Gryszkowa, która podniosła, że na-
leży przyjąć: „istnienie ciągłości pomiędzy czynami sprawcy naruszającymi ten 
sam przepis ustawy karnej wtedy, gdy czyny te stanowią zamach na to samo 
dobro prawne i gdy każdy z nich został popełniony przy wykorzystaniu i (…) 
pod motywacyjnym wpływem tego samego i trwałego stosunku czy takiej samej 
ewentualnie podobnej sytuacji (sposobności)”13. Do zwolenników ujmowania 
przestępstwa ciągłego jako konstrukcji zasadzającej się na powtarzalności prze-
kraczania wieloma zachowaniami tej samej normy prawnej zalicza się również 
A. Zębik, który wskazuje, że: „Gdyby pójść przetartym już śladem wyliczania 
kryteriów przestępstwa ciągłego, otrzymalibyśmy jedno kryterium, mianowicie 
tożsamość normy prawa karnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamach skierowany 
był na więcej przedmiotów aniżeli jeden (…), ale chronione dobro było to samo 
(…), wówczas również przyjąć mamy istnienie tej instytucji”14. A. Zębik pisze 
jeszcze dobitniej, kiedy podnosi, że jednym z warunków przestępstwa ciągłego 
jest: „Subsumpcja pod zawsze ten sam przepis ustawy, choć nawet zamach był 
zwrócony przeciwko dobru osobistemu różnych osób”15.

W czasie obowiązywania kodeksu karnego z 1932 roku również Sąd Naj-
wyższy stanął na stanowisku, że przestępstwo ciągłe składa się z czynów po-
krywających się ze sobą w ich ustawowej istocie i zamiarze przestępnym, 

12 J. Pozorski, Kilka uwag o przestępstwie ciągłym, „Nowe Prawo” 1962, nr 10, s. 1282–
1283.

13 J. Kostarczyk-Gryszkowa, Przestępstwo ciągłe – jeden czyn czy wielość czynów, 
„Państwo i Prawo” 1967, nr 8–9, s. 311.

14 A. Zębik, Czyn a przestępstwo ciągłe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1968, nr 2, s. 110.

15 Ibidem, s. 116.
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a niejednorodne przestępstwa, choćby nawet najściślej się ze sobą wiązały, nie 
mogą łącznie wytworzyć przestępstwa ciągłego w rozumieniu ustawy16.

Przypomnijmy, że do czasu wejścia w życie kodeksu karnego z 1969 roku 
przestępstwo ciągłe było rozwiązaniem pozaustawowym. Jego przesłanki były 
osiągnięciem myśli prawniczej przedstawicieli doktryny oraz orzecznictwa Sądu 
Najwyższego tamtego okresu17. Dopiero wejście w życie kodeksu karnego z 1969 
roku uczyniło omawianą konstrukcję rozwiązaniem ustawowym. Stało się tak 
za sprawą art. 58, który uzyskał następujące brzmienie: „W razie skazania za 
przestępstwo ciągłe, sąd może orzec karę w granicach do najwyższego ustawo-
wego zagrożenia zwiększonego o połowę, nie przekraczając jednak granicy da-
nego rodzaju kary”. Jakkolwiek wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu, 
który wprost odnosi się do instytucji przestępstwa ciągłego, było posunięciem 
ze wszech miar pożądanym, to brak ustawowego określenia tej konstrukcji sta-
nowił istotny mankament przyjętego rozwiązania. O tym, że brak zdefiniowa-
nia przestępstwa ciągłego był poważnym problemem dla nauki prawa karnego 
niech stanowi mnogość publikacji traktujących o wskazanej konstrukcji (z ich 
zróżnicowaniem pod względem zawartości poglądów)18. Wobec tego, że art. 58 
kodeksu karnego z 1969 roku nie dawał odpowiedzi na pytanie, na czym pole-
ga przestępstwo ciągłe i jakie są jego przesłanki, trud ich wypracowania nadal 
spoczywał na przedstawicielach ówczesnej nauki prawa karnego oraz sędziach 
Sądu Najwyższego.

Po wejściu w życie kodeksu karnego z 1969 roku do zwolenników koncepcji 
przyjmującej za warunek przestępstwa ciągłego tożsamość kwalifikacji prawnej 

16 „Kasacja słusznie podniosła, że logiczną konsekwencją zasad, na których nauka i prak-
tyka opiera pojęcie przestępstwa ciągłego, jest wymóg, ażeby każda poszczególna czynność, 
stanowiąca ogniwo w przestępnej działalności sprawcy, posiadała wszystkie ustawowe cechy 
przestępstwa z tego przepisu, według którego zakwalifikowano czyn ciągły. Wyżej zacytowa-
ny pogląd, że pojęcie »ciągłego«, przestępstwa jest możliwe tylko pod warunkiem jednolitości 
i jednorodności działań, stanowiących samoistne przestępstwa, nie wymaga już szczegółowszego 
uzasadnienia, gdy się zważy, że gdyby ten wymóg nie istniał, a więc gdyby przyjąć, że na 
przestępstwo ciągłe mogą się składać czyny, nie pokrywające się z sobą co do ich ustawowej is-
toty, to wówczas nie byłoby możliwe w ogóle nadanie tak pojętemu przestępstwu ciągłemu kwali-
fikacji prawnej” – wyrok SN z 18.10.1938 r., II K 1840/38, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 
1939, nr 5, poz. 125.

17 Zob. H. Rajzman, Przestępstwo ciągłe w bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
„Państwo i Prawo” 1960, nr 2.

18 Próbę przywołania publikacji odnoszących się do konstrukcji przestępstwa ciągłego 
podjął Ł. Pohl, zob. Ł. Pohl, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański…, uwagi do 
art. 12 k.k., teza 3.1.
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poszczególnych zachowań/czynów składających się na tę konstrukcję, należą 
m.in. M. Kurban-Galijew19, W. Sieracki20, A. Kaftal21 (z pewnymi uwagami), 
K. Mioduski22, A. Spotowski23, M. Cieślak24 czy K. Buchała25. Takie stanowisko 
zawarł w swoim orzecznictwie także Sąd Najwyższy26.

19 Autor ten pisał, że: „jednorodzajowość winna być rozumiana wedle kryterium dobra 
chronionego. Przy tym w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu bez względu na charakter 
tego mienia: społeczne, osobiste czy indywidualne. W każdym razie jednorodzajowość wymaga, 
aby każdy z czynów objętych ciągłością był przestępstwem”, M. Kurban-Galijew, Przestępstwo 
ciągłe (Próba podsumowania poglądów na użytek praktyki), „Problemy Praworządności” 1978, 
nr 8–9, s. 27.

20 Zdaniem W. Sierackiego: „Na tle przedstawionych kwestii (odnoszących się zarówno 
do wypadków, gdy sprawca realizuje znamiona określające podstawowy i kwalifikowany typ 
przestępstwa, jak i do sytuacji, gdy czyn stanowi wykroczenie) okazuje się, że jednorodzajowość 
czynów skierowanych przeciwko takiemu samemu dobru prawnemu, traktowana (…) jako jeden 
z przedmiotowych warunków ciągłości przestępstwa, powinna być uznana za mało precyzyj-
ne kryterium tej ciągłości i w związku z tym powodująca z jednej strony szereg komplikacji 
i rozbieżności w praktycznym stosowaniu instytucji przestępstwa ciągłego, a z drugiej strony 
prowadząca do zbyt szerokiego (…) stosowania tej instytucji materialnoprawnej. W tym stanie 
rzeczy należy uznać za słuszny (…) wypowiadany w doktrynie pogląd, iż w skład przestępstwa 
ciągłego mogą wchodzić tylko czyny wyczerpujące znamiona tego samego przepisu prawno-
karnego. Uznanie tożsamości naruszonego wielokrotnie przez sprawcę przepisu prawnokarne-
go za kryterium ciągłości przestępstwa przyczyniłoby się – jako kryterium w pełni uchwytne 
i wymierne – do bardziej klarownego ujęcia istoty omawianej instytucji materialnoprawnej 
i w konsekwencji pozwoliłoby uniknąć wielu trudności oraz rozbieżności istniejących zwłaszcza 
w praktycznym stosowaniu tej instytucji”, W. Sieracki, Przyczynek do problematyki przestępstwa 
ciągłego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1981, nr 2, s. 185.

21 A. Kaftal, Pojęcie oraz kryteria przestępstwa ciągłego w polskim prawie karnym, „Stu-
dia Prawnicze” 1982, nr 1–2, s. 85 i nast. Szerzej na temat przestępstwa ciągłego, A. Kaftal, 
Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym, Warszawa 1985.

22 K. Mioduski, w: J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 1987, s. 230.

23 A. Spotowski, Przestępstwo ciągłe czy ciąg..., s. 71 i n.
24 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990, s. 412–415.
25 „Poszczególne czyny muszą mieć charakter jednorodzajowy, z czym wiążą się kwe-

stie: sposobu zachowania, formy przestępstwa, przedmiotu czynności wykonawczej, formy winy 
oraz tożsamości pokrzywdzonego, które należy odrębnie potraktować z uwagi na niejednolitość 
rozwiązań. Przyjmując założenie, że ciągłość jest wyznaczana jednym przepisem, uzyskujemy 
stosunkowo prostą odpowiedź w kwestii jednorodności rodzajowej zachowania, wyznacza ją bo-
wiem dany typ czynu zabronionego. Kradzież możliwa jest zatem przez czyny jednorodne (kra-
dzież z włamaniem nie mieści się w jej granicach, podobnie jak kradzież zuchwała)”, K. Buchała, 
Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 467.

26 Zob. wyrok SN z 26.08.1976 r., II KR 183/76, OSNKW 1976, nr 12, poz. 146 – „O prze-
stępstwie ciągłym można mówić tylko wówczas, gdy sprawca – zachowując inne wymagania – 
dopuszcza się czynów jednorodzajowych i powtarzających się”.
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Wydawać by się mogło, że wraz z wejściem w życie kodeksu karnego 
z 1997 roku i ustawowo określonych w nim czynu ciągłego (art. 12) oraz ciągu 
przestępstw (art. 91) wszelkie dotychczasowe problemy z przestępstwem cią-
głym stały się przeszłością27. Szybko jednak okazało się, że ukształtowanie obu 
konstrukcji nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych i to właściwie w zakre-
sie każdego z wyznaczników składających się na omawiane instytucje28. 

Niestety również na gruncie regulacji art. 12 k.k. doszło do polaryzacji sta-
nowisk w zakresie warunku tożsamości kwalifikacji prawnej zachowań składa-
jących się na czyn ciągły. 

Pogląd wyraźnie sprzeciwiający się przypisaniu ww. warunkowi cechy 
przesłanki czynu ciągłego prezentuje P. Kardas, którego zdaniem: „Poza omó-
wionymi (…) przesłankami w postaci z góry powziętego zamiaru, krótkich od-
stępów czasu między poszczególnymi zachowaniami składającymi się na czyn 
ciągły oraz warunkiem tożsamości pokrzywdzonego w przypadku zamachu na 
dobro osobiste, art. 12 k.k. nie zawiera żadnych innych kryteriów, od których uza-
leżnione byłoby stosowanie instytucji czynu ciągłego. Przyjęcie czynu ciąg łego 
nie jest uzależnione od wykazania dodatkowych przesłanek, takich jak: zwartość 
miejscowa podejmowanych zachowań, jednorodzajowość lub tożsamość sposo-
bu dokonania wszystkich zachowań, naruszenie przez poszczególne zachowania 
tego samego przepisu itp. (…) Trzeba jednak zaznaczyć, że w piśmiennictwie 
prezentowane są poglądy postulujące ustawowe ograniczenie regulacji ciągłości 
popełnienia przestępstwa do wypadków realizacji przez tego samego sprawcę 
zachowań jednorodzajowych, które rozumiane są jako zachowania o jednorodnej 

27 W uzasadnieniu do projektu kodeksu karnego wskazano, że: „Problemem rodzącym 
obecnie zasadnicze trudności tak w orzecznictwie, jak i w nauce jest przestępstwo ciągłe. Róż-
norodność koncepcji teoretycznych i rozwiązań w praktyce stwarza stan prawnej niepewności 
i różnego traktowania sprawców takich samych czynów przestępnych. Projekt usiłuje te problemy 
rozwiązać poprzez rozbicie przestępstwa ciągłego na dwie odrębne instytucje: »czyn ciągły« 
i »ciąg przestępstw«”, Uzasadnienie do projektu kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1994, nr 3 
(dodatek), s. 10.

28 Zob. Ł. Pohl, Prawo karne, Warszawa 2012, s. 234–240; J. Majewski, Glosa do uchwa-
ły SN z dnia 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00, „Palestra” 2001, nr 1–2; A. Wąsek, Glosa do 
uchwały SN z dnia 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, z. 1, 
poz. 8; J. Lachowski, A. Marek, Niektóre problemy wynikające z „jednoczynowości” przestęp-
stwa ciągłego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12; J. Giezek, Zbieg przepisów a konstrukcja 
przestępstwa ciągłego, w: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym, 
red. J. Majewski, Toruń 2006; P. Kardas, Okoliczności wyłączające przestępność lub karalność 
zachowania a konstrukcja czynu ciągłego, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1; A. Zoll, Glosa do 
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2009 r., III KK 105/09, „Orzecznictwo Sądów Pol-
skich” 2010, nr 6, poz. 65.



122 Mariusz Nawrocki

kwalifikacji oraz postulujące przerwanie czynu ciągłego w pewnych przypad-
kach np. niepoczytalności sprawcy związanej z jednym tylko fragmentem za-
chowania lub usiłowaniem odniesionym do ostatniego z zachowań (…). Warunek 
jednorodzajowości zachowań składających się na czyn ciągły jest także czasami 
wskazywany w orzecznictwie, w którym podkreśla się jednak, że nie wyklucza 
ciągłości realizowanie przez poszczególne zachowania znamion różnych odmian 
typu czynu zabronionego. (…) Odnosząc się do przywołanych wyżej poglądów, 
stwierdzić należy, iż de lege lata treść art. 12 k.k. nie zawiera warunku jedno-
rodzajowości zachowań jako jednej z przesłanek ciągłości. Wszelkie rozważania 
dotyczące tej kwestii postrzegać należy zatem w kategoriach propozycji de lege 
ferenda”29.

Odmienne stanowisko od wyżej zaprezentowanego zajmują m.in. R. Gó-
ral oraz A. Wąsek i M. Kulik. Roman Góral wskazuje wprost, że konstrukcja 
zabronionego czynu ciągłego obejmuje dwa lub więcej jednorodne zachowania, 
podjęte w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru30. 
Zgodni z nim są A. Wąsek i M. Kulik, którzy wyrazili pogląd dopuszczający 
tożsamość kwalifikacji prawnej jako warunek realizacji czynu ciągłego. Piszą 
oni bowiem w ten sposób: „Zastosowanie instytucji przestępstwa ciągłego jest 
możliwe, jeżeli przyjmie się warunek (niestety, art. 12 na ten temat milczy), że 
poszczególne zachowania sprawcy stanowią zamach na to samo dobro prawne. 
Zasadniczo powinny one naruszać ten sam przepis ustawy karnej”31.

Jakkolwiek w pełni należy zaakceptować zaprezentowane wyżej poglądy 
odnośnie do łączenia w czyn ciągły zachowań o tożsamej kwalifikacji prawnej, 
to należy zastanowić się, czy z teoretycznego, ale i praktycznego, punktu widze-
nia nie lepiej posługiwać się tożsamością przekraczanej (każdym z zachowań) 
normy prawnej. Może się bowiem okazać, że sprawca dwóch lub więcej zacho-
wań podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach 
czasu oraz wypełniających każdorazowo znamiona tego samego przepisu, nie 
dopuści się czynu ciągłego, bowiem dopuści się przekroczenia różnych norm 
prawnych. Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której w wykona-
niu z góry powziętego zamiaru użycia dokumentu za autentyczny, sprawca naj-
pierw podrabia dokument, a następnie w krótkim odstępie czasu używa go jako 

29 P. Kardas, w: Kodeks karny…, s. 216–217.
30 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 38.
31 A. Wąsek, M. Kulik, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2010, s. 57.
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autentyczny. Mamy zatem do czynienia z rzeczywistym zbiegiem przestępstw32, 
albowiem sprawca, choć dwukrotnie naruszył ten sam przepis ustawy (tożsa-
mość kwalifikacji prawnej), to faktycznie naruszył dwie różne normy sankcjo-
nowane: jedną – zakazującą pod groźbą kary podrobienia dokumentu oraz drugą 
– zakazującą pod groźbą kary użycia takiego dokumentu jako autentycznego33.

Powyższy przykład ma uzmysławiać, że konstrukcja tożsamości kwalifi-
kacji prawnej jako warunek ciągłości czynu może zawodzić w wypadku prze-
stępstw, których czynność wykonawcza została określona przy zastosowaniu 
alternatywy.

Argumentem, który bezapelacyjnie przemawia za zasadnością zaprezento-
wanego wyżej poglądu o konieczności obejmowania konstrukcją czynu ciągłe-
go tylko zachowań przekraczających za każdym razem tę samą normę prawną, 
jest wymóg wyboru podstawy wymiaru kary za czyn ciągły. Odwołując się do 
przykładu sprawcy, który w warunkach opisanych przez art. 12 k.k. dopuścił się 
trzech kradzieży (art. 278 § 1 k.k.) oraz trzech kradzieży z włamaniem (art. 279 
§ 1 k.k.), P. Kardas stanął na stanowisku, że sprawca odpowiada za czyn ciągły 
kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. (w zw. z art. 12 k.k.)34. Poglądu tego nie sposób 
jednak zaakceptować. Wszak należy mieć na uwadze, że – po pierwsze – wynik 
interpretacji art. 12 k.k. przez P. Kardasa sprowadza się do wykładni rozszerza-
jącej na niekorzyść sprawcy, albowiem trzy kradzieże i trzy kradzieże z włama-
niem prowadzą do wymiaru kary jak za sześć kradzieży z włamaniem, a – po 
drugie – w wyniku połączenia typów podstawowych i kwalifikowanych kradzie-
ży w czyn ciągły, który w rozumieniu art. 12 k.k. jest jednym czynem zabronio-
nym, dochodzi do wykreowania jakiegoś typu podstawowo-kwalifikowanego, 
a więc tworu nieznanego ustawie. Nadto Ł. Pohl podkreśla, że w przywołanym 
przykładzie nie jest dozwolone odwoływanie się do reguły lex specialis derogat 
legi generali i tym samym niwelowanie problemu zbiegania się przepisu art. 278 
§ 1 k.k. (statuującego typ podstawowy kradzieży) i art. 279 § 1 k.k. (statuujące-
go typ kwalifikowany kradzieży). Autor ten bowiem wskazuje, że: „logicznie 

32 Uzasadnienie za odrzuceniem na gruncie przestępstwa wieloodmianowego koncepcji 
pozornego zbiegu przestępstw, zob. Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, 
Poznań 2007, s. 231–235.

33 Szerzej o wieloczynowym przekroczeniu norm w przypadku przestępstwa wieloodmia-
nowego, A. Spotowski, Pomijal ny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 
1976, s. 205; Ł. Pohl, Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym, 
„Państwo i Prawo” 2006, nr 10.

34 P. Kardas, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Kraków 1999, s. 278–279.
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zorientowaną regułę specjalności zastosowano tu do przypadku, do którego re-
guła ta ze względu na swój logiczny rodowód nie może być zastosowana. Reguła 
specjalności może być bowiem stosowana jedynie w przypadku jednego i tego 
samego czynu, a nie (…) w przypadku wielu różnych czynów”35. 

Na wskazany wyżej problem zwrócił uwagę także J. Giezek, który ana-
lizował przypadek sprawcy kilkukrotnie dokonującego kradzieży zwykłej, raz 
natomiast usiłowania kradzieży z włamaniem. Według rzeczonego autora, zwo-
lennicy rozwiązania tradycyjnego musieliby przyjąć, że wyłaniający się tutaj 
zbieg przepisów ma charakter jedynie pozorny, w myśl zasady, że nie da się 
jednoczynowo zrealizować znamion typu podstawowego oraz kwalifikowanego. 
W rezultacie to art. 279 § k.k. (w powiązaniu z art. 13 § 1 k.k., statuującym formę 
stadialną usiłowania) stanowiłby podstawę odpowiedzialności karnej. Spowodo-
wałoby to, że kwalifikacja prawna całego popełnionego przez sprawcę przestęp-
stwa ograniczałaby się do usiłowanej kradzieży z włamaniem, podczas gdy na 
czyn ciągły składają się również dokonane kradzieże w typie podstawowym36. 
„Wśród różnych konsekwencji takiego rozwiązania warto wymienić chociażby 
tę, że – przy dodatkowym założeniu nieudolności podjętego usiłowania – spraw-
ca mógłby skorzystać nawet z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia 
kary. Wysoce nieintuicyjne, a nawet obrażające zdrowy rozsądek byłoby wszak 
przypisanie sprawcy przestępstwa usiłowanego w sytuacji, w której doszło do 
ewidentnego dokonania. Zresztą nawet sam sprawca nie potrafiłby chyba takiej 
kwalifikacji prawnej zrozumieć, mając w pamięci fakt, że okradł przecież, a nie 
tylko usiłował okraść, posługując się w tym celu włamaniem”37.

Należy zastanowić się, czy dotychczasowa wykładnia przepisu art. 12 k.k., 
odrzucająca warunek tożsamości normy prawnej, jest wykładnią prawidłową. 
Utrwaliło się bowiem mniemanie, że ustawowy kształt art. 12 k.k. nie pozwa-
la na taką jego wykładnię, aby zachowania składające się na czyn ciągły obej-
mować ww. warunkiem tożsamości normy prawnej. Powstaje zasadne pytanie, 
czy aby na pewno treść art. 12 k.k. pozwala na obejmowanie w czyn ciągły 

35 Ł. Pohl, Struktura normy…, s. 247. Wskazany autor proponuje, aby opisaną wyżej sy-
tuację faktyczną potraktować jako dwa wieloczynowe zbiegi identycznych norm sankcjonowa-
nych i w rezultacie wymierzyć sprawcy dwie kary za każdy zbieg (a więc osobną za czyn ciągły 
kradzieży w typie podstawowym i osobną za czyn ciągły kradzieży w typie kwalifikowanym), 
a następnie tak orzeczone kary połączyć w jedną karę łączną. 

36 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek..., uwagi do art. 12, teza 27.
37 Ibidem.
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zachowań, które każdorazowo przekraczają różne normy prawne, zwłaszcza, 
gdy uwzględni się poczynione wyżej uwagi? 

P. Kardas uważa, co już wskazano wyżej, że „de lege lata treść art. 12 k.k. 
nie zawiera warunku jednorodzajowości zachowań jako jednej z przesłanek 
ciągłości. Wszelkie rozważania dotyczące tej kwestii postrzegać należy zatem 
w kategoriach propozycji de lege ferenda”38. Parafrazując słowa rzeczonego au-
tora, możemy powiedzieć, że art. 12 k.k. tak samo nie zawiera warunku jednoro-
dzajowości zachowań jako jednej z przesłanek ciągłości, jak i nie wskazuje, aby 
różnorodzajowość była cechą decydującą o możliwości zakwalifikowania po-
szczególnych zachowań w czyn ciągły. Innymi słowy, wobec braku kategorycz-
nej wypowiedzi ustawodawcy w warstwie deskryptywnej przepisu art. 12 k.k. 
o charakterze zachowań składających się na czyn ciągły, równie uprawnione jest 
stanowisko, że zachowania te mają każdorazowo przekraczać tę samą normę 
prawną, jak i że mogą one polegać na przekraczaniu różnych norm prawnych.

Odnosząc się do przedstawionego problemu warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden pogląd w tej materii, któremu nie sposób odmówić racji. Otóż A. Ma-
rek wyraził stanowisko, że: „W treści art. 12 brak jest wyraźnego wskazania, iż 
przesłanką konstrukcji czynu ciągłego jest jednorodność zachowań składających 
się na taki czyn, co prowadzi do rozbieżności w praktyce wyrażającej się w sto-
sowaniu tej konstrukcji do zachowań różnorodzajowych, jeżeli zostały objęte 
z góry powziętym zamiarem i zrealizowane są w krótkich odstępach czasu. Tego 
rodzaju praktyka jest nieprawidłowa, gdyż z góry powzięty zamiar należy od-
nosić do określonego zespołu znamion czynu, a nie do czynów różnych (…). 
Jednorodność czynów (zachowań) składających się na przestępstwo ciągłe była 
przyjmowana jako oczywista na gruncie k.k. z 1969 r. i nie ma powodu, aby od 
tego odchodzić, naruszając konstrukcję przestępstwa ciągłego (…). Skoro obecna 
konstrukcja art. 12 powstała z »rozbicia« przestępstwa ciągłego na czyn ciągły 
i ciąg przestępstw, gdzie jednorodność czynów stanowi przesłankę ustawową 
(tożsamość kwalifikacji – art. 91), to tym bardziej musi być ona wymagana przy 
konstruowaniu czynu ciągłego (argumentum a maiori ad minus)”39.

Podsumowując przedstawione wywody, podkreślić należy, że wcale nie jest 
tak, jak chciałaby tego część przedstawicieli nauki prawa karnego, że konstrukcja 
czynu ciągłego obejmuje de lege lata łączenie zachowań o różnym charakterze, 

38 P. Kardas, w: Kodeks karny…, s. 217.
39 A. Marek, Kodeks…, uwagi do art. 12, teza 6.
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tj. zachowań, które jednostkowo przekraczają różne normy prawne. Wskazane 
powyżej konsekwencje takiego interpretowania art. 12 k.k. prowadzą do trud-
nych do zaakceptowania rozwiązań praktycznych, zwłaszcza na gruncie przypi-
sania odpowiedzialności karnej i związanym z nią wymiarem kary.

o tym, że to właśnie tożsamość normy prawnej (przekraczanej każdym 
z zachowań składających się na czyn ciągły) jest warunkiem konstrukcji z art. 
12 k.k. przekonuje m.in. odwołanie się do uzasadnienia projektu kodeksu karne-
go. Wskazano w nim bowiem, że „Projekt stanął na stanowisku, że jeden czyn 
zabroniony ma miejsce wtedy, gdy chodzi o dwa lub więcej zachowań podję-
tych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru. Chodzi tu 
o przypadki kwalifikowane dotychczas jako przestępstwo ciągłe, a które moż-
na określić jako przestępstwa popełnione na raty”40. Zatem już projektodawca 
zadekretował, że pierwowzorem instytucji czynu ciągłego jest odmiana prze-
stępstwa ciągłego określana jako „przestępstwo (popełniane) na raty”, a więc to, 
co w obecnym projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego moglibyśmy 
określić jako „odmiana druga” czynu ciągłego, a więc dwa lub więcej zachowań 
podjętych w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach cza-
su, z zastrzeżeniem, że każde z nich z osobna wyczerpuje znamiona określone 
w tym samym przepisie.

o tym, że pojęcie „czynu ciągłego” w doktrynie i judykaturze jest bardzo 
pojemne i w rezultacie rodzi wiele zasadniczych problemów interpretacyjnych, 
przekonuje już sama propozycja Komisji Kodyfikacyjnej, aby pojęciem tym 
obejmować aż trzy „odmiany”, które w swej istocie są bardzo różnymi konstruk-
cjami, a które nierzadko stanowią rozwiązania stojące na granicy reguł kreatyw-
nej wykładni prawa.

Dla niniejszych rozważań niemałe znaczenie ma – wskazywane przez wie-
lu współczesnych autorów – jednolite upatrywanie przez przedstawicieli nauki 
prawa karnego okresu obowiązywania kodeksu karnego z 1932 roku i kodeksu 
karnego z 1969 roku, że trzonem konstrukcji przestępstwa ciągłego jest jedno-
rodzajowość zachowań/czynów sprawcy. Sugeruje to bowiem, że za przyjęciem 
tożsamości normy prawnej jako warunku konstytutywnego czynu ciągłego prze-
mawia także wykładnia historyczna. 

Współczesne tendencje do poszerzania zakresu instytucji czynu ciągłego 
dobrze uchwycił T. Bojarski. Wskazał on bowiem, że czyn ciągły (przestępstwo 

40 Uzasadnienie do projektu…, s. 10.
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ciągłe) jako: „konstrukcja zrodzona z potrzeb praktyki ma im służyć, jednak-
że nie w sposób nadmiernie szeroki i swobodny. Pamiętać bowiem trzeba, że 
niezależnie od teoretycznych niuansów w ujmowaniu przestępstwa ciągłego, 
istota rzeczy sprowadza się w zasadzie do wyboru między przestępstwem cią-
głym a realnym zbiegiem przestępstw i karą łączną. Wyjście naprzeciw potrze-
bom praktyki nie może prowadzić do trudnych do zaakceptowania uproszczeń 
w zakresie opisu i konkretyzacji zdarzeń faktycznych albo wprost do naruszenia 
niepodważalnych ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Tymczasem w dok-
trynie zyskuje ciągle, w większym czy mniejszym stopniu, aprobatę pogląd 
o decydującym znaczeniu dla racji przestępstwa ciągłego elementów praktycz-
no-procesowych, które spychają (przynajmniej w części) na plan drugi meryto-
ryczne aspekty odpowiedzialności karnej. (…) Ale nie można prosto tylko trud-
nościami dowodowymi tłumaczyć racji ekonomiczno-procesowej odwoływania 
się do konstrukcji przestępstwa ciągłego. Pewne uproszczenie daje się również 
zauważyć w odniesieniu do wysuwanej racji materialnoprawnej przestępstwa 
ciągłego. Ma nią być, jak się dość powszechnie przyjmuje, lepsza możliwość pra-
widłowej oceny całej działalności przestępnej sprawcy i oceny jej społecznego 
niebezpieczeństwa”41. Autor ten w końcu dodaje, że: „Konstrukcja przestępstwa 
ciągłego jest potrzebna dla praktyki, ale nie za wszelką cenę”42.

I tą konkluzją niniejsze rozważania należy zakończyć, pamiętając, że po-
dejmowane procesy interpretacyjne nie powinny zniekształcać (historycznych, 
prawnych, a czasami nawet zdroworozsądkowych) podstaw analizowanej kon-
strukcji prawnej.

tHe (NON) POSSiBiLitY OF cOMBiNiNG tHe cONtiNUOUS ActiON 
OF BeHAViOR OF tHe SAMe NORMAtiVe BASiS

Summary

This article is devoted to the issue of the possibility of combining continuous be-
havior in the act with the same legal basis and is a response to the draft amendment to 
Art. 12 of the Criminal Code, developed by the Criminal Law Codification Commission 

41 T. Bojarski, Przestępstwo ciągłe, „Państwo i Prawo” 1995, nr 3, s. 31.
42 Ibidem, s. 37.
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at the Ministry of Justice. The title issue in the present state of the law is controversial 
and is a contribution to the in-depth analysis of the outlined positions. In the content 
of the paper presents the assumptions underlying the draft amendment to the Criminal 
Code and the historical roots of the current solutions contained in Art. 12 of the Criminal 
Code. The paper presents the views of the representatives of modern science of criminal 
law on the issues discussed, pointing to the positive and negative aspects of the current 
legal status and legal status under the Commission’s proposal. Finally, the article made   
comments on the possibility of constructing a continuous action of the behavior of dif-
ferent legal basis, confronting them with the possibility of constructing a continuous 
action of the behavior of the same legal norm, indicating that it is the last solution has 
historical, legal and logical reason.

Translated by Mariusz Nawrocki

Keywords: continuous action
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WSPóŁcZeSNe KONcePcJe UZASADNieNiA KARANiA 
(ZARYS tYPOLOGii) 

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest próba opracowania wzbogaconej typologii współcze-
snych koncepcji uzasadnienia karania. W artykule omówiono również współczesne 
koncepcje uzasadniania karania oraz prądy w nauce o prawie karnym, w stopniu ko-
niecznym dla przeprowadzania i uzasadnienia sposobu wyróżnienia typów koncepcji. 
Wymaga to odwołania się zwłaszcza do problemów moralności odpowiedzialności kar-
nej. Przedmiotem artykułu są także kwestie nieklasycznych reakcji na przestępstwo, 
w tym tzw. kary naprawczej.

Słowa kluczowe: uzasadnienie karania, odpowiedzialność karna, kara, typologiza-
cja, uzasadnienie odpowiedzialności karnej, filozofia prawa karnego i kary, kara 
naprawcza

Wprowadzenie 

Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie typologii podstawowych 
współczesnych koncepcji uzasadnienia karania w kontekście nurtów w nauce 

* E-mail: mpeno@mec.univ.szczecin.pl.



130 Michał Peno

prawa karnego i ich źródeł filozoficznych. Kwestie wpływające na funkcjonują-
cą w nauce o prawie karnym typologię koncepcji zostaną syntetycznie omówio-
ne i poddane krytycznej refleksji. Ambicją autora artykułu jest także zapropono-
wanie rozszerzonej, w stosunku do istniejącej w nauce prawa karnego, typologii 
koncepcji uzasadnienia karania i częściowe uaktualnienie siatki terminologicz-
nej oraz pojęciowej. 

Koncepcje kary czy karania oraz uzasadnienie karania stanowią przed-
miot krytycznych rozważań zarówno nauki o prawie karnym – w szczególności 
tzw. nauki o karze, jak i filozofii prawa. Wydaje się, że rozstrzygnięcie kwestii 
uzasadnienia karania jest przede wszystkim zadaniem filozofii prawa.

O problemie karania 

Założenie, że kara kryminalna jest opartą na winie osobistą dolegliwością 
zadawaną przez państwo sprawcy przestępstwa w reakcji na popełnienie prze-
stępstwa i wyrażającą potępienie przestępstwa (lub sprawcy przestępstwa), jest 
w zasadzie powszechnie przejmowane w nauce prawa karnego1. Sposób pojmo-
wania kary kryminalnej jest ściśle związany z przyjętym przez naukę prawa sta-
nowiskiem filozoficznym (czy antropologicznym) – co do woli, wolności, winy 
itd. – oraz pewną wizją społeczeństwa i jego organizacji oraz funkcjonowania. 
W związku z tym pozostaje uzasadnienie karania. Choć uzasadnienie karania 
i typologia koncepcji uzasadnienia karania jest problemem, nie budzi wątpliwo-
ści konieczność poszukiwania jego rozwiązań2. 

W zasadzie są trzy różne problemy dotyczące uzasadnienia karania (sple-
cione ze sobą), mianowicie: 1) problem moralnego uzasadnienia karania (w tym 
w sytuacji celowego zadawania karą cierpienia) lub – ogólniej – problem stoso-
wania przymusu przez państwo; 2) problem uzasadnienia karania jako pewnej 
praktyki społecznej; 3) problem odpowiedzi na pytanie, dlaczego karzemy – 
tj. problem celu karania (będzie to także problem szeroko pojętego uzasadnienia 

1 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2012, s. 413 i n.; 
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005, s. 153 i n.; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 
1975, s. 3 i n.; W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1982, s. 257.

2 J.R. Lucas, Responsibility, Oxford 2004, s. 86. Por. D. Boonin, The problem of punishment, 
Cambridge 2008.
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karania)3. Nie można udzielić sensownej odpowiedzi na pytanie drugie (2), bez 
uprzedniego przyjęcia pewnych założeń aksjologicznych (1). Moralne uzasad-
nienie karania warunkuje z kolei odpowiedź na pytanie, co jest celem karania 
(chociażby tym celem była zemsta). 

Warto nadmienić, że uzasadnienie karania nie jest rolą ustawodawcy. Nie 
jest także zadaniem judykatury. Można nawet wątpić, czy jest zadaniem prawni-
ków praktykujących prawo karne. Otóż, rolą ustawodawcy jest uzasadnić krymi-
nalizację pewnych czynów; rolą judykatury i prawników praktyków natomiast 
jest dokonywanie wykładni prawa karnego w sposób uznany za właściwy na 
gruncie danej kultury prawnej (tu skądinąd ujawnia się miejsce refleksji teore-
tycznoprawnej, dostarczającej reguł wykładni prawa karnego). Jest to odpowie-
dzialność tych podmiotów. Jeżeli podmioty te działają odpowiedzialnie, można 
przystąpić do próby uzasadnienia karania. 

Uzasadnienie karania jest problemem moralnym. Uważa się, że jest tak 
dlatego, iż karanie wiąże się z celowym zadawaniem cierpienia. Pogląd taki nie 
jest właściwy. Kara kryminalna nie w każdym przypadku wiąże się z umyślnym 
zadawaniem cierpienia. W ujęciu resocjalizacyjnym, kara jest środkiem czy in-
strumentem leczniczym – rehabilitacyjnym. Obrazowo mówiąc – dolegliwość 
kary można porównać do dolegliwości związanej z przyjmowaniem lekarstw 
przez chorego. 

Trudno mówić o represyjności środków restytucyjnych. Środek w postaci 
naprawienia szkody, jako reakcja na czyn przestępny, nie jest stosowany przez 
państwo jako narzędzie represji (tzw. sprawiedliwość naprawcza). Śródki resty-
tucyjne (naprawcze) w prawie karnym zwane są „karami naprawczymi”4, co 
z kolei rzutuje na sposób rozumienia odpowiedzialności karnej i karalności (por. 
art. 1 § 1 k.k.). 

Ponadto istnieje wiele instytucji prawnych, które powodują cierpienie osób. 
Wyjaśnienie, że dolegliwość jest jedynie niezamierzonym skutkiem istnienia 
tych instytucji nie jest satysfakcjonujące. Skoro bowiem wiemy, że przez stoso-
wanie jakiegoś rodzaju instytucji czy sankcji zadajemy jakiemuś człowiekowi 
cierpienie (chociażby sankcje takie pełniły funkcje prewencyjne), to należy ich 

3 Oprócz wymienionych można natrafić na stawianie problemów uzasadnienia istnienia 
kary kryminalnej. Por. M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary jako współczesne. Retrybu-
tywne uzasadnienia kary kryminalnej, „Studia Iuridica” 2004, XLIII, s. 36 i n. 

4 Por. M. Wenzel, T.G. Okimoto, N.T. Feather, M.J. Platov, Retributive and restorative 
justice, „Law and Human Behavior” 2008, vol. 32, s. 375 i n.
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stosowanie należycie uzasadnić. Na przykład, jeżeli państwo stosuje przymus, 
aby zmusić tego, kto się zobowiązał do czegoś, do spełnienia tego obowiązku, 
to powinniśmy uzasadnić stosowanie przymusu przez państwo w takich okolicz-
nościach. W płaszczyźnie stosunków prywatnoprawnych odwołujemy się prze-
ważnie do potocznego pojęcia sprawiedliwości, której zadość czyni realizacja 
centralnej dla prawa prywatnego i mającej przede wszystkim wymiar moralny 
zasady pacta sunt servanda. Podobnie na gruncie prawa publicznego, admini-
stracyjnego, uzasadniamy stosowanie przymusu i sankcji przez przywołanie 
wartości porządku społecznego i samoistnej wartości właściwego funkcjonowa-
nia organizacji społecznej, z czego zresztą (z zasady) każdy członek tej społecz-
ności czerpie określone korzyści.

Trafnie T. Honoré stawia pytanie: dlaczego nie wymaga szczególnego 
uzasadnienia stosowanie przymusu przez państwo poza sferą prawa karnego?5 
Stosowanie przez państwo przymusu w celu realizacji zakorzenionej moralnie 
zasady, że kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej 
naprawienia, nie budzi wątpliwości. Nie oczekujemy także uzasadnienia reali-
zacji zasady pacta sunt servanda – przy zastrzeżeniu istnienia instytucji ogra-
niczającej ze względów moralnych zakres tej reguły. Otóż, moralny problem 
karania, jak się wydaje, wiąże się przede wszystkim z tym, że kara ma wyrażać 
potępienie moralne czynu lub sprawcy czynu. Aspekt cierpienia związanego ze 
stosowaniem kar jest także istotny i rodzi wiele wątpliwości moralnych. Aspekt 
ten jest jednak, z jednej strony – ograniczony wyłącznie do określonych kar, 
a z drugiej strony – dotyczy stosowania wszelkich form przymusu przez pań-
stwo. 

Warto postawić problem uzasadnienia karania w kontekście pytania o rela-
cję między uzasadnieniem karania a uzasadnieniem przedmiotu odpowiedzial-
ności (tj. uzasadnieniem karania za naruszenie określonych reguł). Gdybyśmy za 
zło moralne karali przymuszeniem do naprawienia tego zła, trudno byłoby uznać 
praktykę karania dylematem moralnym. Załóżmy, że przedmiotem odpowie-
dzialności jest moralne zło – kara stosowana jest jedynie za czyny zasługujące 
na dezaprobatę i przyjmijmy zarazem, że stosujemy wyłącznie kary naprawcze. 
Taki system prawa jest do wyobrażenia. Uzasadnienie karania musi obejmować 
przypadki karania przymuszeniem do naprawienia wyrządzonego zła, bowiem 
przez karę chcemy potępiać (wyrażać dezaprobatę) pewnych czynów. Inaczej 

5 T. Honore, The morality of tort law: questions and answers, w: idem, Responsibility and 
fault, Oxford–Portland 1999, s. 67 i n. 
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mówiąc: uzasadniając karanie musimy liczyć się ze stosowaniem kar napraw-
czych za popełnienie czynów moralnie złych. Należy pamiętać o treści projektu 
ustawy o zmianie k.k. z 4 kwietnia 2013 roku, opracowanego przez Komisję 
Kodyfikacyjną Prawa Karnego6. 

Lapidarnie mówiąc, moralne uzasadnienie stosowania środków penalnych, 
to w istocie przede wszystkim uzasadnienie autorytetu państwa do potępienia 
moralnego pewnych czynów i osób lub ingerencji w podmiotową wolność reali-
zacji woli przez zachowanie się w określony sposób7. 

Uzasadnienia karania nie można mylić z kwestią słuszności prawa. Trudno 
uznać za moralnie uzasadnioną jakąkolwiek karę wymierzaną za przekroczenie 
niesłusznego prawa. W wypadku prawa rażąco niesprawiedliwego, karanie nie 
będzie usprawiedliwione (moralnie uzasadnione), nawet jeżeli potrafilibyśmy 
sformułować takie uzasadnienie karania (nazwijmy je idealnym), które byłoby 
aksjologicznie akceptowalne z każdego rozsądnego punktu widzenia. Oczywi-
ście, problem uzasadnienia karania pozostaje w określonej relacji do kontekstu 
społecznego, kulturowego, tj. w jakiejś relacji do wielu różnorakich okoliczności, 
wpływających na szeroki kontekst społeczny towarzyszący karaniu (praktyce 
karania). 

 Stwierdziliśmy, że nawet mając idealne uzasadnienie karania, nie będzie-
my gotowi uznać, że moralnie uzasadniona jest kara przewidziana za naruszenie 
niesłusznych norm prawnych. Trzeba pamiętać, że odnosi się to także do sytuacji 
nieuwzględnienia przez ustawodawcę pewnych okoliczności wyłączających od-
powiedzialność (i karalność) i nieuwzględnienia pewnych przesłanek odpowie-
dzialności (i karalności). 

Herbert Hart zauważył, że nieuwzględnienie w istocie moralnych przesła-
nek odpowiedzialności i karania naraża system prawny na nieodpartą krytykę 

6 W projekcie tym sformułowano art. 59a. § 1: „Na wniosek pokrzywdzonego umarza się 
postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, 
jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca pojednał się z po-
krzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji, i naprawił szkodę wyrządzoną przestęp-
stwem lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie”. Projektowany art. 59a § 2 głosi z kolei, że 
przepisu 59a § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi 
okolicznościami wskazujący, że umorzenie postępowania sprzeciwiałoby się realizacji celów ka-
ry. W tym przypadku sprawca „podlega odpowiedzialności karnej”, bowiem umorzenie postępo-
wania karnego na wniosek pokrzywdzonego, z którym sprawca się pojednał i naprawienie szkody 
należy uznać za karę, o której mowa w art. 1 § 1 k.k. Zob. http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/
komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego, data pobrania: 10.06.2013.

7 Jak wiadomo, zwolennicy kontraktualizmu hobbesowskiego bez wahania uznają taki au-
torytet państwa, lecz nawet Hobbes zakreślił tu pewne granice. 
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moralną8. Będziemy uważać karanie za niesprawiedliwe w przypadku niespeł-
nienia pewnych minimalnych wymogów stawianych warunkom ukarania. Jeżeli 
przyjmujemy (w danej kulturze prawnej), że warunkiem ukarania jest wina, to 
nawet posługując się naszym „idealnym uzasadnieniem karania”, niespełnienie 
warunku winy skutkować będzie oceną kary jako niesprawiedliwej – w każ-
dym przypadku, w którym stwierdzimy obowiązywanie relewantnej normy 
sankcjonującej. Skoro np. przyjmujemy, że kara jest sprawiedliwą – wyrażającą 
potępienie – odpłatą za wyrządzone zło, to przyjmujemy jednocześnie, że czyn, 
za który karzemy, zasługuje na potępienie i odpłatę. Posługujemy się nierzad-
ko zwrotami, takim jak „P zasługuje na karę”. Pojęcie zasługi wiążemy z intu-
icyjnie pojmowaną winą. Symptomatyczne, że tak też postrzegają ów problem 
przedstawiciele nauki prawa. Wina jest warunkiem ukarania, kara natomiast ma 
wyrażać potępienie. W takim razie wina jest warunkiem i racją potępienia. Potę-
pienie niewątpliwie jest pojęciem etycznym. Wina, jako pojęcie języka prawnego 
i języka prawniczego, jest co najmniej „uwikłana” aksjologicznie. 

Łatwo zauważyć, że problem uzasadnienia karania jest powiązany z: 
1) kwestią ogólnych zasad odpowiedzialności karnej oraz 2) katalogiem czynów 
uznanych za przestępstwa. Błędem jest jednak utożsamianie problemu uzasad-
nienia karania z zagadnieniami wyżej wskazanymi. 

W piśmiennictwie karnistycznym, w ramach nauki o karze, omawia się 
z reguły dwa podstawowe nurty, w ramach których formułuje się koncepcje uza-
sadniające karanie (obejmujące kwestie 1–3, zob. wyżej). Chodzi o nurt retrybu-
tywny (klasyczny) oraz utylitarny. Koncepcji uzasadnienia karania współcześnie 
jest znacznie więcej i warto bliżej im się przyjrzeć, przyporządkowując zarazem 
poszczególne koncepcje do różnych prądów intelektualnych oraz stanowisk filo-
zoficznych czy światopoglądowych. Wydaje się to interesujące zwłaszcza z uwa-
gi na kryzys legitymizacji i autorytetu państwa oraz (w szczególności) państwo-
wego wymiaru sprawiedliwości, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność 
polityki kryminalnej. 

Trzeba pamiętać, że doktryna prawnicza zamiast terminu „uzasadnienie 
karania” używa również terminu „teoria karania” lub „teoria kary”. Niekiedy 
używa się określenia „filozofia kary”, względnie „filozofia karania”. Nie będzie-
my ingerować w zastaną siatkę terminologiczną i pojęciową, choć wydaje się, 

8 Por. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 215 i n.
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że poprawny jest termin „uzasadnienie karania” lub „koncepcja uzasadnienia 
karania”. 

Pozytywne i negatywne podejście do karania

W piśmiennictwie karnistycznym z reguły przyjmuje się dychotomiczny 
podział koncepcji uzasadniających karanie. Generalnie omawia się koncepcje 
retrybutywne oraz utylitarne. Proponuję jednak wyjść od podziału bardziej ogól-
nego, bowiem w ramach tych dwóch ujęć nie można zmieścić pewnych nurtów 
rozważań o karze, to jest np. abolicjonizmu oraz minimalizmu i sprawiedliwości 
naprawczej. 

Przede wszystkim, w moim przekonaniu, należy koncepcje uzasadnienia 
karania podzielić na: 1) koncepcje negatywne oraz 2) koncepcje pozytywne, ze 
względu na kryterium stosunku do możliwości uzasadnienia karania9. 

1. Do typu koncepcji negatywnych zaliczają się te koncepcje10, które gło-
szą, że nie jest możliwe uzasadnienie karania (radykalna krytyka praktyki kara-
nia). Koncepcje negatywne mogą przyjąć postać skrajną – uznaje się w nich, że 
w żadnym przypadku nie jest możliwe uzasadnienie karania osób (abolicjonizm) 
albo umiarkowaną (minimalizm, nurt sprawiedliwości naprawczej) – w tym wy-
padku przyjmuje się możliwość uzasadnienia karania w sytuacjach szczególnych 
i rażących naruszeń prawa, będącego przejawem różnie rozumianej moralności 
publicznej. 

2. Apologeci różnych koncepcji pozytywnych natomiast stoją na stanowi-
sku, że możliwe jest uzasadnienie karania w każdym przypadku. Będą to wszel-
kie standardowo wyróżniane koncepcje retrybutywne oraz utylitarne. 

Koncepcje te syntetycznie omówiono poniżej. 
Wyróżnienie koncepcji negatywnych i pozytywnych uzasadnienia karania 

należy powiązać ze standardowymi typami koncepcji karania – utylitarnymi 
oraz retrybutywnymi. Warto dodać, że koncepcje utylitarne czasami nazywa się 
względnymi, natomiast retrybutywne – bezwzględnymi. Są to dwa podstawowe 

9 Inaczej mówiąc, chodzi o koncepcje nastawione negatywnie do możliwości uzasadnie-
nia karania oraz koncepcje nastawione pozytywie do możliwości uzasadnienia karania.

10 W polskiej literaturze pojawia się nazwa „negacjonizm penalny”, która odnosi się 
m.in. do propozycji abolicjonistów lub minimalistów penalnych czy zwolenników sprawiedliwo-
ści naprawczej (przy czym chodzi nie o typologizację, a klasyfikację koncepcji). Zob. J. Utrat-
-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2010, 
s. 89 i n.
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sposoby uzasadnienia karania, w gruncie rzeczy powiązane z określoną wizją 
filozoficzną społeczeństwa oraz jego instytucji. 

1. Koncepcje utylitarne (względne) to wszystkie te, które stawiają w cen-
trum kwestię użyteczności kary (uzasadniają karanie szeroko pojętą zasadą uty-
litaryzmu). Trzeba jednak pamiętać o dwóch możliwych podejściach do karania, 
z punktu widzenia utylitaryzmu. Z jednej strony można przyjąć, że uzasadnienie 
utylitarne karania odnosi się do pewnych typów czynów i powołać się na pewne 
ogólne reguły użyteczności. Z drugiej strony, można relatywizować uzasadnie-
nie utylitarne karania do pojedynczych czynów11.

Kara jest narzędziem służącym do realizowania różnorakich celów (takich, 
jak: prewencja – odstraszenia, eliminacja osoby, resocjalizacja, itd.). Niewątpli-
wie karanie w każdym przypadku realizuje pewne cele, pełni określone funkcje 
społeczne, które można rozpatrywać z utylitarnego punktu widzenia. Wyróżni-
kiem koncepcji utylitarnych jest jednak to, że użyteczność jest uzasadnieniem 
karania12. 

Klasyczne koncepcje utylitarne należy wiązać przede wszystkim z J. Ben-
thamem, względnie z J.S. Millem. Zatem nowożytne korzenie tych koncepcji 
sięgają końca XVIII wieku, przy czym trudno nie dostrzec dawniejszych ich 
źródeł. Warto wiedzieć, że idee starożytnych, na przykład Platona czy Protago-
rasa, bliższe są raczej reformizmowi – programowi resocjalizacji – aniżeli Ben-
thamowi. Czytamy w Prawach Platona, że: „jeżeli prawodawca uzna, że czyjaś 
choroba jest nieuleczalna” najkorzystniej dla społeczeństwa będzie zastosować 
karę śmierci – celem karania było jednak uleczenie, w dalszej kolejności prewen-
cja. Podobnie w Protagorasie Platon sofiście przypisuje poglądy reformistyczne, 
prewencyjne13. 

Ogólnie mówiąc, utylitaryści zakładają, że karanie jest uzasadnione wów-
czas, gdy przyniesie większe korzyści, aniżeli innego rodzaju reakcja na czyn 

11 W pierwszym przypadku, np. można karać pewne typy czynów i ewentualnie powołując 
się na względy polityczno-kryminalne rezygnować z karalności czynów w pewnych okoliczno-
ściach, natomiast w przypadku drugim konieczne jest skalkulowanie pożytków i kosztów karania 
każdego konkretnego przypadku.

12 M. Tunick, Punishment. Theory and practice, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1992, 
s. 69 i n.

13 Por. bardzo ciekawie na ten temat: R.F. Stalley, Punishment in Plato’s „Protagoras”, 
„Phronesis” 1995, nr 1, s. 1–19. Mylnie na ten temat pisze L. Gardocki, Prawo karne…, s. 154 
– przypisując Protagorasowi stanowisko retrybutywne. Przy czym Gardocki nie podaje źródeł, 
z których korzysta. Warto także wiedzieć, że koncepcję kary Arystotelesa rozwija w interesujący 
sposób J.Q. Wilson, Teoria i praktyka stosowania sankcji karnych, Warszawa 2006, s. 7 i n.



137Współczesne koncepcje uzasadnienia karania...

przestępny lub brak reakcji14. typowym uzasadnieniem karania (i celem) jest 
wzgląd na potrzebę odstraszenia innych osób lub sprawcy od popełniania prze-
stępstw. 

W innym ujęciu będzie chodziło o wyeliminowanie ze społeczeństwa osoby 
dopuszczającej się przestępstw lub co najmniej pozbawienie takiej osoby możli-
wości popełnienia przestępstwa, jeżeli tylko korzyści takiej eliminacji przewyż-
szają łącznie koszty ukarania. Drugie ujęcie typowe jest m.in. dla fundamentali-
stów islamskich (np. uzasadniających karanie obcięciem ręki za kradzież15) lub 
dla tych, którzy sądzą, że sprawców pewnego typu przestępstw (np. dokonanych 
na tle seksualnym) należy karać fizycznym pozbawieniem możliwości powrotu 
do przestępstwa (uzasadnienie takie manifestuje polska nauka prawa karnego 
na gruncie uzasadnienia zagrożenia karą kwalifikowanych postaci zabójstwa). 
Tak też można uzasadniać wszelkie kary mutylacyjne. Stanowisko utylitaryzmu 
eliminacyjnego przypisuje się czasami jurysprudencji feministycznej16.

2. Zwolennicy tzw. koncepcji retrybutywnych (klasycznych) postrzegają 
karę jako sprawiedliwą odpłatę. Karanie może zostać uzasadniane jako odpo-
wiedź za wyrządzone przez kogoś zło. Oznacza to, że dla retrybutywistów kara 
nie jest sformalizowanym atawizmem, tzn. bezcelową zemstą. Karanie uzasad-
nione jest postulatem sprawiedliwego traktowania każdego człowieka. Godność 
i podmiotowość osoby ludzkiej wymaga, jak przekonują apologeci tych koncep-
cji, traktowania każdego tak, jak na to zasługuje. Powinniśmy więc uznawać 
wolność (tj. wolność woli) oraz rozum osoby i będący realizacją woli sposób 
zachowania się. W płaszczyźnie prawa karnego konsekwencją dokonanych przez 
osobę wyborów może być ukaranie – odpłacenie za wyrządzenie zła. Ogólnie 
mówiąc, uzasadnienie karania ma więc charakter sprawiedliwościowy – ten kto 
wyrządził zło, zasługuje na ukaranie. Retrybutywizm należy wiązać ze szkołą 
neoklasyczną (tzw. nowym realizmem) w nauce prawa karnego. Jest to kierunek 
współcześnie wyraźnie dominujący. Istnieje również wiele wariantów klasyczne-
go retrybutywizmu, którego pierwotna postać może być postrzegana jako rezul-
tat działalności Kanta lub Hegla (a może i Arystotelesa). Współczesne koncepcje 
retrybutywne nie dzielą jednak skrajnego formalizmu etycznego i w zasadzie nie 
są to „czyste” koncepcje kary jako moralnej odpłaty, lecz nierzadko oryginalne 

14 Por. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 152 i n. 
15 Szeroko na ten temat, R. Pethers, Crime and punishment in Islamic law, Cambridge 2005, 

zwłaszcza s. 30. 
16 Zob. J.R. Lucas, Responsibility..., s. 92–93.
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rozwiązania problemu uzasadnienia karania (zob. niżej – teorie komunikacyjne). 
W polskiej nauce prawa karnego również neoklasycyzm zajmuje ważne miejsce. 
Dodajmy, że tak zwany nowy retrybutywizm jest kierunkiem niezwykle żywo 
współcześnie dyskutowanym17.

Neoklasycy i retrybutywiści posługują się terminami niedookreślonymi 
i nieprecyzyjnymi, takimi jak „odpłata”, „równowaga moralna”, „sprawiedli-
wość” itd. Z tego punktu widzenia prima vista język utylitaryzmu jest precyzyj-
niejszy, zaś koncepcje racjonalnie uzasadnione. Nie można jednak zapomnieć, że 
również współczesny retrybutywizm jest nurtem przede wszystkim kryminolo-
gicznym i w tym sensie mającym „twardą” empiryczną podstawę. Neoklasycyzm 
jest przy tym zorientowany na rozwiązanie określonych problemów społecznych, 
choć metody można poddawać krytyce (zob. niżej – abolicjonizm i minimalizm 
karny). Koncepcje nazwane tutaj „negatywnymi” można natomiast przypisać 
niemal w całości do prądów postmodernistycznych, co wiąże się z określonym 
bagażem intelektualnym (z wyjątkiem obrony społecznej)18.

W pierwszej kolejności przedstawione zostaną w ogólnym zarysie kon-
cepcje negatywne, następnie – syntetyczne omówienia koncepcji pozytywnych. 
Wypada zaznaczyć, że w nauce prawa mniej znane są koncepcje negatywne, 
z tym, że stosunkowo wiele opracowań w literaturze przedmiotu dotyczy zagad-
nień sprawiedliwości naprawczej. 

Abolicjonizm. Abolicjoniści nie dostrzegają możliwości uzasadnienia ka-
rania. We współczesnych społeczeństwach, konstatują abolicjoniści, nie można 
znaleźć odpowiedniego uzasadnienia dla karania, trudno bowiem uzasadnić ce-
lowe zadawanie cierpienia drugiemu człowiekowi. Być może przypuszczamy, że 
nie jest możliwe funkcjonowanie społeczeństwa i prawa bez kar. Przypuszczenie 
to jest błędne. Zapatrywania na karanie uwikłane są w myślowe przyzwyczaje-
nia i odczucia, które korzeniami sięgają tysięcy lat wstecz19. Należy je odrzucić, 

17 Por. J. Kochanowski, Powrót kary sprawiedliwej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 9 i n. War-
to dodać, że czasopismo „Ius et Lex” było związane z nurtem neoklasycznym w nauce prawa 
karnego i prezentowano na jego łamach wiele interesujących opracowań z tego zakresu. Zob. 
B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturo-
wych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 279 i n.

18 M. Peno, Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty, w: Teoria prawa. 
Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012, s. 267 i n.

19 Por. M. Szerer, Karanie a humanizm, Warszawa 1964, s. 176.
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by spostrzec, że pierwszeństwo kar przed innymi środkami (restytucją, pojedna-
niem, przebaczeniem itp.) nie jest oczywiste20. 

Najdalej idącą krytykę klasycznego prawa karnego przeprowadzili właśnie 
przedstawiciele ruchu określanego mianem abolicjonizmu, zwłaszcza N. Chri-
stie. W odpowiedzi na regres nowoczesnej polityki kryminalnej kontestacyjne 
poglądy na prawo karne ogniskowały się w problematyce konfliktu społecznego, 
jakim w tym ujęciu jest „przestępstwo” oraz próbie jego konsensualnego rozwią-
zania21. Stąd poglądy abolicjonistów zasadniczo korespondują ze stanowiskiem 
zwolenników sprawiedliwości naprawczej.

Podstawowe pytanie, jakie zadają abolicjoniści, brzmi „jaka logika i etyka 
czyni tak oczywistym to, że kara ma pierwszeństwo przed pojednaniem”22. Dla 
myślicieli z kręgu abolicjonizmu charakterystyczny jest postulat likwidacji pra-
wa karnego oraz zwalczania szkodliwych zachowań różnymi (nierepresyjnymi) 
metodami oddziaływania na sprawców. W związku z tym, zdaniem abolicjoni-
stów, miejsce kary powinny zająć celowo wprowadzane instrumenty zorientowa-
ne na odbudowę naruszonych więzi społecznych (takie jak mediacja, negocjacje, 
naprawienie szkody), służące rozwiązywaniu konfliktów społecznych, a oparte 
na udziale zainteresowanych rozwiązaniem takiego sporu stron i wspólnoty23.

Abolicjonizm jest nurtem w nauce prawa karnego (a przede wszystkim 
w kryminologii), który można zaliczyć do prądów intelektualnych postmoder-
nizmu. Idee abolicjonistów można uznać za zbyt radykalne czy marzycielskie. 
Warto jednak pamiętać, że w duchu postmodernistycznym leży inne niż trady-
cyjne spojrzenie na problemy i zjawiska prawne, co nie tylko wymaga opusz-
czania pozycji metody dogmatycznoprawnej, lecz w szczególności przyjęcia 
perspektywy przełamującej częstokroć głęboko zinternalizowane schematy my-
ślenia. Reprezentanci klasycznej szkoły prawa karnego podejmują polemikę i są 

20 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004, s. 87. 
21 Wedle N. Christie nie należy zakładać, że konflikt musi być rozwiązany, najważniej-

sze jest uczestnictwo członków społeczności w przedsięwziętej próbie jego rozwiązania, Zob. 
N. Christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991, s. 113; J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. 
Teoria kary, Warszawa 2006, s. 128 i n.

22 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw..., s. 87.
23 Generalnie zwolennicy różnych prądów postmodernistycznych (a także współczesnego 

komunitaryzmu), posługują się terminem „wspólnota”. Nie będziemy wchodzić w socjologiczne 
uzasadnienie używania takiego właśnie pojęcia, pozostawiając znaczenie tego terminu kontek-
stowi, w którym się pojawi. W każdym razie, postmodernistom termin „wspólnota” wydaje się 
właściwszy ze względu na prowadzoną przez nich krytykę represyjności społeczeństwa i państwa 
– pojęcie wspólnoty nie jest w taki sposób obciążone.
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w istocie zmuszeni bronić swych pozycji. Refleksja postmodernistyczna i myśl 
inspirowana postmodernizmem jest obecna w nauce prawa karnego w niemal 
każdym opracowaniu, w którym poświęcono najmniejszą nawet ilość miejsca na 
rozważania wstępne o prawie karnym i nauce prawa karnego. 

W gruncie rzeczy abolicjoniści kontestują karę pojmowaną jako narzędzie 
represji (czy wręcz narzędzie prymitywnej zemsty) lub manipulacji (bowiem re-
socjalizację i prewencję postrzegają jako ideologiczny instrument indoktrynacji 
– w ten sposób krytykują utylitarne uzasadnienie karania). Można jednak przy-
jąć, że stosowany w mediacji środek w postaci naprawienia szkody jest karą – 
tzw. karą naprawczą. W takim ujęciu kara nie stanowi środka represji i narzędzia 
służącego państwu do zadawania cierpienia.

Minimalizm karny (penalny). Minimalizm karny dzieli wiele cech aboli-
cjonizmu, jest jednak zdecydowanie mniej radykalny. Minimaliści postulują mo-
del łączący idee kompensacyjno-pojednawcze z wypracowanym w toku ewolucji 
karaniem, którym objąć z pewnością należy część „tradycyjnych” przestępstw. 
Minimaliści przyjmują za punkt wyjścia, że należy skoncentrować się na etio-
logii przestępstw – czyli zachowań niekorzystnych, związanych z konfliktami 
społecznymi. Do sytuacji konfliktowych dochodzi z wielu powodów, co spra-
wia, że kara jest tylko jednym z wielu możliwych rozwiązań i środków reakcji 
społecznej na związany z takim konfliktem niepożądany czyn. Celem minima-
listów jest wyrwanie nauki prawa z ograniczeń „karnego determinizmu” i uzy-
skanie możliwości wyboru środków reakcji społecznej na zło24.  

Rozwiązanie minimalistyczne wymaga dezintegracji prawa karnego, to 
znaczy wyodrębnienia 1) prawa odnoszącego się do najcięższych przestępstw 
i operującego metodą karną oraz 2) regulacji opartych na kompensacyjnych spo-
sobach rozwiązywania konfliktów, tzn. czynów o mniejszej ujemnej społecznie 
wadze25. 

W zasadzie nie można uzasadnić karania w klasycznym i istniejącym sys-
temie prawa karnego, skoro sam system jest z gruntu moralnie zły i niesku-
teczny. Gdyby nawet system prawa karnego był sprawiedliwy, to i tak można 

24 N. Christie, Dogodna ilość przestępstw…, s. 92; J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura 
penalna: perspektywa integralnokulturowa…, s. 109 i n.

25 Por. N. Christie, Dogodna ilość przestępstw…, s. 92; O. Górniok, Pytania o prawo karne 
w tzw. erze globalizacji, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50lecia Instytutu Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 222–223; J. Śliwowski, 
Tendencje abolicjonistyczne i skrajnie krytyczne w penitencjarystyce, w: Problemy współczesnej 
penitencjarystyki w Polsce, red. B. Hołyst, Warszawa 1984, s. 9–10. 
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uzasadnić tylko niektóre przypadki karania osób. Minimaliści karni uznają moż-
liwość uzasadnienia karania, z tym, że uzasadnić można jedynie karanie czy-
nów rażąco naruszających przyjęty w danym społeczeństwie system wartości. 
Reprezentowana przez minimalizm koncepcja uzasadnienia karania czynów 
rażąco amoralnych ma charakter utylitarny. Minimaliści uważają mianowicie, 
że karę uzasadnia potrzeba wyeliminowania osoby ze społeczeństwa, tak aby nie 
mogła wyrządzić ponownie zła. Działania zmierzające do resocjalizacji, reinte-
gracji społecznej skazanych w warunkach więziennych skazane są natomiast na 
fiasko. Eliminacja postaw antyspołecznych możliwa jest jedynie w warunkach 
wolnościowych. Prawo karne zatem powinno mieć za przedmiot czyny, których 
popełnienie rzeczywiście zasługuje na ukaranie, zwłaszcza z powodu braku 
pozytywnych rokowań co do skuteczności reakcji o charakterze naprawczym. 
Kara nie jest natomiast odpłatą – nie karzemy ze względu na poczucie sprawie-
dliwości i chęć odwetu wobec sprawcy przestępstwa. Karanie ma cel izolacyjny. 
Od typowych koncepcji utylitarnych („benthamowskich”), odróżnia minimalizm 
przede wszystkim nieliczenie się z prewencją. 

Wadą takiego podejścia i uzasadnienia karania jest przede wszystkim ry-
zyko stosowania bardzo surowych kar (izolacja wymaga kar długoterminowych) 
i związana z tym ubogość ich katalogu, w szczególności w sytuacjach granicz-
nych (czynów, co do których na podstawie publicznej moralności – uznanej dok-
tryny moralnej – nie można rozstrzygnąć ich statusu, na przykład: usunięcie 
ciąży, zabójstwo eutanatyczne, itd.)26. 

Obrona społeczna. Do typu negatywnych koncepcji uzasadnia karania za-
liczyć należy poglądy reprezentowane przez ruch obrony społecznej (la defense 
sociale), który największe wpływy w nauce prawa karnego miał w pierwszej po-
łowie XX wieku – zwłaszcza w krajach romańskich (E. Ferri, Ph. Gramatica)27. 
Ruch obrony społecznej dążył do wyeliminowania kar kryminalnych i radykalnej 

26 W gruncie rzeczy jest to powrót do sporów wokół słynnego raportu P. Devlina. R. Dwor-
kin w jednym z punktów polemiki z Devlinem wskazał, że nie dysponujemy metodą ustalenia, 
jakiego rodzaju naruszenia reguł moralnych niosą skrajne ujemny ładunek moralny i mogą pro-
wadzić do dezintegracji społeczeństwa – zatem jakie zachowania uzasadniają, w takim ujęciu, 
karanie. Por. W. Lang, w: W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, 
Warszawa 1986, s. 124 i n., R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 430 i n.

27 Warto dodać, że z reguły obrony społecznej nie zalicza się do jakoś pojętego negatyw-
nego typu. Por. m.in. J. Utrat- Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralno-
kulturowa…, s. 109 i n.
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reformy istniejącego – klasycznego – prawa karnego28. Wedle przedstawicieli ru-
chu, w szczególności ze względu na idee humanizmu i wartość osoby ludzkiej 
oraz wiedzę naukową, karania nie można w żaden sposób uzasadnić. Karanie 
jest przejawem niepotrzebnego okrucieństwa, stanowiącego w istocie zawoalo-
waną zemstę. Jeżeli uważamy, że bez karania – jako pewnej praktyki społecznej 
– społeczeństwo nie może prawidłowo funkcjonować, to dzieje się tak z powodu 
niedostatków polityki społecznej. Uzasadnić natomiast można stosowanie środ-
ków obrony społecznej, mających za przedmiot czyny społecznie niebezpiecznie 
i stosowanych na podstawie prognozy społecznego niebezpieczeństwa. Osoby 
przejawiające postawy antyspołeczne należy natomiast reintegrować społecznie. 
Ruch obrony społecznej nie jest jednorodny i w jego ramach wyróżnić moż-
na tzw. nową obronę społeczną (M. Ancel), która w gruncie rzeczy jest pewną 
wersją reformizmu (o reformizmie będzie mowa dalej). W takim ujęciu karanie 
można uzasadnić, jeżeli przez karę kryminalną realizuje się postulaty tzw. spo-
łecznej rehabilitacji sprawcy. Nowa obrona społeczna uzasadniała więc karanie 
utylitarnie, czyniąc z kary narzędzie poprawy sprawców przestępstw (czy raczej 
czynów niebezpiecznych społecznie) przez resocjalizację. 

W pierwszej kolejności omówione zostaną główne koncepcje pozytywne-
go uzasadnienia karania, a rozpocznę od koncepcji utylitarnych, aby następnie 
syntetycznie omówić koncepcje neoklasyczne (retrybutywne). Neoklasycyzm 
kształtował się przede wszystkim jako nurt krytyki utylitaryzmu, a zwłaszcza 
reformizmu. Przyjęta kolejność odzwierciedla kierunek rozwoju nowoczesnej 
nauki o karze. 

Koncepcja prewencyjna (odstraszania). Paradygmatyczną (typową) 
koncepcją utylitarną jest koncepcja uzasadniająca karanie potrzebą odstrasza-
nia osób od popełniania przestępstw. W takim ujęciu, które nazwę prewencyj-
nym, zakłada się, że karanie sprawców przestępstw odstrasza ich od powrotu 
do przestępstwa (prewencja indywidualna), natomiast inne osoby fakt ukarania 
sprawców przestępstw odstrasza od zachowań niezgodnych z prawem (prewen-
cja generalna). Uzasadnienie karania względami odstraszania w konsekwencji 
oznacza konieczność stosowania kar dolegliwych na tyle, aby cel stawiany karze 
został osiągnięty. Należy przy tym pamiętać, że czym innym jest prewencja – 

28 Por. np. E. Ferri, Reform of penal law in Italy, „Journal of Criminal Law and Criminolo-
gy” 1921, vol. 12, s. 178 i n.; J. Sawicki: O „nowej obronie społecznej”, „Państwo i Prawo” 1955, 
nr 1, s. 18 i n. Szerzej na ten temat, L. Tyszkiewicz, Doktryny i ruch „Obrony społecznej” we 
współczesnym prawie karnym, Poznań 1968.
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odstraszanie od popełniania przestępstw, a czym innym uniemożliwianie czy 
zapobieganie przestępstwom.

Główny zarzut, który można sformułować w związku z koncepcjami pre-
wencyjnymi jest taki, że w zasadzie nie można sfalsyfikować twierdzenia, iż 
karanie rzeczywiście odstrasza od popełniania przestępstw. W gruncie rzeczy 
nikt nie wie, ilu przestępstwom karanie zapobiegło. Inna sprawa, że prewencja 
zarówno ogólna, jak i indywidualna budzi zastrzeżenia moralne. Karzemy oso-
bę P, by odstraszyć od popełnienia przestępstwa osoby R, S, T, itd. Co więcej, 
karząc P, aby nie popełniała przestępstwa, w istocie taką osobą manipulujemy, 
próbujemy bowiem celowo zadawaną dolegliwością wpływać na to, ażeby osoba 
taka nie realizowała swojej woli. W każdym razie, prewencję w wielu krajowych 
naukach prawa karnego (w tym w polskiej nauce prawa karnego) uważa się za 
tzw. funkcję prawa karnego i rzecz jasna karanie realizacji tej funkcji w pewnym 
stopniu służy. 

Koncepcje eliminacyjne. Warto pamiętać, że od koncepcji prewencyjnych 
należy odróżniać różne koncepcje uzasadniające karanie potrzebą wyelimino-
wania osób popełniających przestępstwa czy koniecznością uniemożliwienia 
sprawcom powrotu do przestępstwa29. Koncepcje takie nazwijmy eliminacyj-
nymi. 

Zakazanie komuś wykonywania jakiegoś zawodu, pełnienia określonych 
funkcji itp. (w polskim prawie karnym są to środki karne – por. art. 39 k.k.) lub 
stosowanie pewnych środków zabezpieczających – jak przepadek przedmiotów 
czy umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym (zakładzie zamkniętym) – nie 
służy prewencji, ale właśnie eliminacji ryzyka związanego z popełnianiem okre-
ślonych przestępstw przez pewne grupy osób. Środki zabezpieczające (i środki 
karne) nie są karami. Podobnie jednak jak użycie nazwy „przestępstwo”, tak 
określania pewnych środków reakcji na te czyny nazwą „kara” jest sprawą kon-
wencji i przyjętej przez ustawodawcę siatki terminologicznej i z punktu widzenia 
wielu stanowisk filozoficznoprawnych pozostają środkami wymagającymi uza-
sadnienia nie w mniejszym stopniu aniżeli kary. W szczególności, przyjmując 
perspektywę ruchu obrony społecznej, czy szerzej reformizmu, w zasadzie ope-
ruje się wyłącznie pojęciem środka zabezpieczającego (w ogólności mówienie 

29 Pamiętajmy, że większość kodeksów karnych w XIX w. była zorientowana utylitarnie, 
w tym sensie, że ukierunkowana prewencyjnie. Sam Bentham był przeciwnikiem kary śmierci. 
W tym sensie „karanie jako eliminacja” nie konweniuje z klasycznym i prewencyjnym uzasad-
nieniem karania.
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o winie lub czynie, w takim ujęciu, nie jest uzasadnione; podstawą tych koncep-
cji jest stan niebezpieczeństwa, reakcją na niebezpieczeństwo społeczne sprawcy 
– środek zabezpieczający)30. 

Koncepcje eliminacyjne nie odwołują się do idei kary sprawiedliwej. Kara 
nie jest bowiem traktowana jako odpłata za wyrządzone zło, ale jako narzędzie 
służące zapewnieniu trwania organizacji społecznej i chronionego przez prawo 
porządku społecznego przez wyeliminowanie przyczyn naruszeń prawa. Pla-
stycznie mówiąc: za dopuszczenie się prima facie nieszkodliwych czynów, sto-
sowana jest surowa kara (np. za naruszenie reguł obyczajowych – kara śmierci). 
Zasadniczym celem karania jest bezpieczeństwo członków wspólnoty, a w rady-
kalnym ujęciu – eliminacja antyspołecznych i niebezpiecznych jednostek. Para-
doksalnie właśnie takie stanowisko podzielają minimaliści karni czy niektórzy 
zwolennicy sprawiedliwości naprawczej, skoro przyjmują, że w miarę możliwo-
ści należy dążyć do mediacji oraz naprawienia szkody w jej wyniku, chyba, że 
nie ma nadziei na przywrócenie sprawcy przestępstwa do społeczeństwa (czy 
wspólnoty). W tym ostatnim przypadku należy sprawców eliminować. Pogląd 
taki jest konsekwencją przyjęcia, że warunkiem działania narzędzi tzw. sprawie-
dliwości naprawczej jest zdolność sprawcy do podjęcia odpowiedzialności. Gdy 
ten nie jest do tego zdolny, wspólnota, by utrzymać ład i chronić rudymentarne 
wartości, zmuszona jest sprawcę wykluczyć. 

Reformizm (resocjalizacja, rehabilitacja społeczna). Najdalej idącą pró-
bę podporządkowania karania racjonalizacji celowościowej przeprowadzono 
w połowie XX wieku, w okresie tzw. euforii resocjalizacyjnej, będącej wyra-
zem realizacji modernistycznego programu polityki kryminalnej (czyli realizacji 
doktryny pozytywizmu filozoficznego). Dominacja utylitarystycznego podejścia 
do prawa karnego, wiążącego uzasadnienie karania z prospektywnym oddziały-
waniem na skazanych, zakończyła się po fali krytyki przeprowadzonej zarówno 
przez abolicjonistów, dążących do całkowitego zniesienia prawa karnego, jak 
i neoklasyków, głoszących potrzebę powrotu do idei „kary sprawiedliwej”. 

Reformistyczne uzasadnienie karania sprowadza się do stwierdzenia, że 
karzemy ze względu na potrzebę rehabilitacji społecznej (resocjalizacji) osób 
przejawiających swym postępowaniem postawy dewiacyjne. Wspomnieliśmy 

30 Przypomnijmy, że idee takie nie są nowe. W XVII w. w Europie funkcjonowały domy 
pracy przymusowej dla bezdomnych i żebraków, bowiem stanowili oni potencjalnie grupę 
niebezpieczną – domy te w istocie były sui generis więzieniami. Zob. szerzej w: H. Bedau, 
E. Kelly, Punishment, http://plato.stanford.edu. 
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wyżej, że nowa obrona społeczna zakładała realizację takich właśnie – reformi-
stycznych – założeń i podzielała reformistyczne uzasadnienie karania. 

Przemiany prawa karnego, w gruncie rzeczy do połowy XX wieku, do-
konywały się w kierunku nakreślanym doktryną obrony społecznej oraz ideą 
resocjalizacji, prądów niezależnych, lecz mających podobne zaplecze ideologicz-
ne, ufundowane na głównych tezach modernizmu.. Odzwierciedleniem progra-
mu modernistycznego w nauce prawa karnego była właśnie idea resocjalizacji 
(rehabilitacji). Wobec fiaska programów resocjalizacyjnych nauka prawa kar-
nego znalazła się w kryzysie. Mimo poszukiwania podstaw empirycznych na-
uka prawa karnego nie uporała się z kwestią uzasadnienia karania. Odwrót od 
programu reformistycznego przebiegał zasadniczo w dwóch kierunkach, to jest 
kontestatorskim (lewicowym) oraz neoklasycznym (konserwatywnym i republi-
kańskim). Innym nurtem rozwijanym od drugiej połowy XX wieku jest ekono-
miczna analiza prawa karnego.

Law & Economics. Liczącym się (zwłaszcza w USA) kierunkiem 
w badaniach nad uzasadnieniem karania jest chicagowska szkoła Law & Eco-
nomics. W ramach tego prądu w jurysprudencji, który narodził się w latach sie-
demdziesiątych XX wieku, prowadzona jest także ekonomiczna analiza prawa 
karnego, w tym kary. Zresztą polityka kryminalna i kara stanowią pogłębiony 
przedmiot rozważań przedstawicieli tego nurtu (włącznie z tak wpływowymi jak 
R. Posner), zwłaszcza w zakresie sposobu ustalenia odpowiedniego systemu kar. 
Aczkolwiek model proponowany przeze Law & Economics nie odbiega znacząco 
od dawniejszych propozycji Benthama – założenie, że zysk z przestępstwa jest 
siłą popychającą człowieka do zbrodni niewątpliwie prowadzi do wniosku, że 
karanie służy odstraszaniu od przestępstwa. Kara powinna przekreślać opłacal-
ność przestępstwa (pewne typy kar powinny przekreślać opłacalność pewnych 
typów przestępstw – np. „taryfikatory kar” znane wymiarowi sprawiedliwości 
USA). Propozycje ekonomicznej analizy prawa karnego są zatem w swej istocie 
pewną modyfikacją koncepcji prewencyjnego uzasadnienia karania. Zauważmy, 
że w ramach takiego podejścia, można uzasadnić odpowiedzialność obiektywną 
(tzw. strict liability, no foult doctrine, tj. reakcję karną nieuwzględniającą prze-
słanki winy wśród zasad odpowiedzialności) oraz – co jest oczywistą konse-
kwencją pierwszego – karanie podmiotów zbiorowych31. 

31 Por. R. Posner, Ekonomiczna teoria prawa karnego, „Ius et Lex” 2007, nr 1, s. 17 i n.; 
J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, 
zwłaszcza s. 139 i n. 
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Trzeba zaznaczyć, kończąc uwagi o utylitarnych koncepcjach uzasadnienia 
karania, że istnieją stanowiska (na przykład Arnolda Kaufmana), wedle których 
nie należy ujmować koncepcji prewencyjnych i reformistycznych rozłącznie. 
Trudno zgodzić się z takim spojrzeniem na koncepcje uzasadnienia karania32. 
Łatwo zauważyć różnicę między odstraszaniem (prewencją), a działaniem zmie-
rzającym do reintegracji społecznej sprawcy przestępstwa (obrazowo powiemy, 
że w pierwszym przypadku karząc komunikujemy, że jeżeli sprawca postąpi 
w sposób P, to spotka go zło K; w przypadku drugim natomiast wskazujemy na 
niewłaściwy sposób postępowania sprawcy i uczymy go jak postępować wła-
ściwie, dążąc tym samym do reintegracji społecznej sprawcy). Różnica dostrze-
galna jest, co oczywiste, w płaszczyźnie uzasadnienia karania, bo także karanie 
służące reintegracji społecznej skazanego może – potencjalnie – działać prewen-
cyjnie.

Koncepcje retrybutywne 

Klasyczny retrybutywizm. Karanie może być uzasadnione potrzebą spra-
wiedliwej odpłaty, z kolei odpłacenie sprawcy przestępstwa wymaga uwzględ-
nienia przy wymiarze kary postulatu proporcjonalności. Postulat ten głosi, że 
kara powinna być przede wszystkim proporcjonalna do ciężaru czynu i winy 
sprawcy33. W gruncie rzeczy zwolennicy koncepcji retrybutywnych poszukują 
odpowiedzi na pytanie, czym jest sprawiedliwa odpłata i dlaczego państwo czy 
społeczeństwo jest uprawnione (w sensie moralnym) do „odpłacania” sprawcom 
przestępstw (czy szerzej – sprawcom jakkolwiek pojętego zła). 

Klasyczne ujęcie retrybutywne można sprawdzić do twierdzenia, że kara-
nie uzasadnione jest koniecznością zachowania ładu moralnego – warunkiem 
utrzymania równowagi moralnej jest karanie tych, którzy naruszają ład moralny. 
Kara – tj. odwet – jest więc wyrównaniem niesprawiedliwości i przywróceniem 
sprawiedliwości (jest to w sumie myśl Arystotelesa). Przyjmujemy założenie, 
że kara spotyka racjonalną osobę, która podjęła decyzję o naruszeniu, obowią-
zujących każdego rozumnego człowieka, standardów moralnych. Przestępstwo 
jest realizacją postanowienia (woli) osoby. Problem polega oczywiście na tym, 

32 A.S. Kaufman, Wychowawcza teoria kary, w: Filozofia moralności. Wina, kara, 
wybaczenie, red. J. Hołówka, Warszawa 2000, s. 337 i n.

33 Por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 240.
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że o ile można w omawiany sposób uzasadnić karanie w płaszczyźnie moralnej, 
o tyle zastosowanie tego uzasadnienia do prawa karnego jest niezwykle trud-
ne. Przede wszystkim dlatego, że warunkiem uzasadnienia karania w omawiany 
sposób jest istnienie wzorcowego moralnie systemu prawa oraz dobrze urzą-
dzonego (mówiąc językiem J. Rawlsa) i sprawiedliwego państwa. Obrona tego 
rodzaju koncepcji uzasadnienia karania wymaga dlatego odwołania się do okre-
ślonej wizji wspólnoty – społeczeństwa. Przeważnie będzie to społeczeństwo 
rządzące się regułami liberalnymi i demokratycznymi oraz realizujące postulaty 
konsensualnej, pluralistycznej kooperacji34. Prawo musi bowiem odzwiercie-
dlać (a nawet być wiernym odbiciem) tych obowiązków, które każdy z członków 
wspólnoty podziela jako uniwersalne zasady postępowania i przez to godzi się 
tym zasadom podporządkować i poddać karze za ich naruszenie. 

Retrybutywista odwołujący się do etyki kantowskiej gotów jest uznać, że 
każdy człowiek, który powoduje zło i cierpienie innych osób, zasługuje na cier-
pienie i zło proporcjonalne do wyrządzonego. Zbyt wiele jednak pojawia się w ta-
kim uzasadnieniu pierwiastków moralnych, w szczególności niepokojąco niedo-
określony jest termin „zasługa”. Centralnym elementem każdej retrybutywnej 
teorii karnej jest właśnie pojęcie zasługi (desert)35. Jest to oczywiście kryterium 
dla sprawiedliwości dystrybutywnej (formuła brzmi mniej więcej: każdemu to, 
co mu należne – każdemu wedle zasługi; Ulpianowskie suum cuique). Przyjmij-
my szerokie pojęcie zasługi (jak w zwrotach „P zasługuje na karę”, „P zasługuje 
na nagrodę”36). Poważne wątpliwości wiążą się z pytaniem, czy na gruncie ta-
kiej koncepcji moralnej, którą gotowi jesteśmy uznać za obowiązującą, praw-
dziwe jest zdanie „ten, kto popełnił przestępstwo, zasługuje na karę”. Wydaje 
się, że bez zastrzeżenia w rodzaju „chyba, że prawo było niesprawiedliwe (lub 
niesłuszne, nieracjonalne, krzywdzące, itp.)”, sprzeciwimy się takiej konstatacji. 
Zasługuje na karę tylko ten, kto jest winny wyrządzenia jakiegoś zła. Pojawia 
się pytanie o uzasadnienie karania za wiele przestępstw stanowiących tzw. mala 
prohibita (by przytoczyć przestępstwo polegające na posiadaniu broni palnej bez 

34 Por. B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne..., zwłaszcza rozdział VI.
35 Pomińmy wpływ prac H.L.A. Harta na sposób rozumienia tego terminu, H.L.A. Hart, 

Prolegomenon to the principles of punishment, w: H.L.A. Hart, Punishment and responsibility. 
Essays in the philosophy of law, Oxford 2008, s. 1 i n.

36 Nie chodzi tutaj o rozróżnienie zasług w sensie deserts i merits. Por. M. Soniewiecka, 
Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad podziałami, Warszawa 2010, s. 49–52.
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zezwolenia art. 263 § 2 k.k.) oraz brak kryminalizacji wielu tzw. deliktów admi-
nistracyjnych stanowiących mala per se37. 

J. Andenaes zauważa, że tradycyjne przestępstwa niosą za sobą wyraźne 
moralne potępienie sprawcy38. Tradycyjne przestępstwa to takie, które stanowią 
zło moralne. Pojawia się więc pytanie stawiane przez minimalistów. Jak uzasad-
nić kryminalizację czynów, które nie są złem moralnym i czy reakcja na takie 
czyny powinna być reakcją karną? Inaczej mówiąc: czyste koncepcje retrybu-
tywne stoją przed koniecznością przyjęcia mocnego założenia, że prawo ma do-
datnią treść moralną (lub jest konieczne do realizacji dobra wspólnego itd.).

teorie komunikacyjne (utylitarno-retrybutywne, mieszane). Niektórzy 
retrybutywiści, zorientowani na rozwiązywanie postawionych przed prawem 
karnym problemów społecznych, odrzucają stanowisko sprowadzające karę do 
odpłaty i podkreślające emocjonalną oraz ekspresyjną treść kary39. Nowocze-
śni retrybutywiści (zwłaszcza R.A. Duff, A. von Hirsch, J. Feinberg, H. Morris) 
przyznają, że kara służy czemuś więcej, aniżeli wyrównaniu rachunków40. Kara-
nie wiąże się tutaj zarówno z dolegliwością (odpłatą), jak i z określonym przesła-
niem wartościującym (oceną moralną). Celem kary jest zwłaszcza komunikacja 
między sprawcą a społeczeństwem, to znaczy skłonienie sprawcy do dialogu, 
akceptacji nagany oraz wyrażenia żalu za wyrządzone zło (popełnione przestęp-
stwo) oraz wymuszenie podjęcia przez sprawcę świadomej decyzji o odstąpieniu 
od popełniania czynów przestępnych w przyszłości41. 

Tego rodzaju koncepcje uzasadnienia karania mają w zasadzie charakter 
mieszany: z jednej strony nie są to koncepcje czysto utylitarne, ponieważ przyj-
mują za zasadnicze zadanie kary odpłatę za wyrządzone zło, z drugiej strony 
upatrują w karze narzędzie do realizacji pewnych celów niezwiązanych z odpłatą 
(takich jak naprawienie przez sprawcę wyrządzonego zła, nawiązanie w procesie 
karania dialogu ze sprawcą, potępienie ujmowane jako samoistny cel karania 
itp.).

37 Por. R.A. Duff, Answering for crime. Responsibility and liability in the criminal law, 
Oxford–Portland 2007, s. 79–94. 

38 J. Andenaes, Przyszłość prawa karnego (Skandynawskie perspektywy), „Państwo i Pra-
wo” 1974, nr 1, s. 52 i n.

39 Zob. W. Sadurski , Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia…, s . 257. 
40 Por. m.in. A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retry-

butywizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 47 i 70; H. Morris, Osoba a kara, „Ius et Lex” 2006, nr 1, 
s. 204 i n.; J. Feinberg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 215 i n. 

41 Por. R.A. Duff, Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 37. 
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Wśród nowoczesnych koncepcji retrybutywnych ważne miejsce zajmują 
tzw. komunikacyjne teorie kary42. Lapidarnie mówiąc, teorie komunikacyjne 
wiążą karanie z odpłatą, jednocześnie stawiając przed karą jeszcze inne cele. 
Karanie służy więc przede wszystkim zakomunikowaniu: 1) sprawcy przestęp-
stwa – dezaprobaty społecznej (nagana jest komunikatem, skierowanym przez 
karę bezpośrednio do sprawcy jako osoby odpowiedzialnej, jest informacją, że 
dopuścił się zła); 2) ofierze przestępstwa – uznania przez społeczeństwo jego ra-
cji oraz krzywdy i troski; 3) członkom wspólnoty społecznej niezaangażowanym 
bezpośrednio w sprawę – faktu przywrócenia i woli podtrzymywania istnieją-
cego ładu społecznego i systemu wartości. Przez karę społeczeństwo przekazuje 
sprawcy komunikat – naganę, manifestując potępienie czynu, względnie spraw-
cy – gdy ten nie podejmuje odpowiedzialności za swój czyn (i nie jest skłonny 
do dyskursu). Przyjmuje się zarazem, że samo symboliczne potępienie nie jest 
adekwatną odpowiedzią na przestępstwo43. Ukaranie ma wzbudzić w sprawcy 
poczucie odpowiedzialność za czyn. Ciężar kary powinien natomiast wskazy-
wać, że „sprawca zobowiązuje się do wykonania czegoś uciążliwego, czegoś na 
korzyść tak ofiary jak i szerszej społeczności, co przybierze kształt pokutnego 
cierpienia”44. Kara jest jednak elementem racjonalnego komunikatu do społe-
czeństwa; potrzeba odpłaty a także nagany czy konsensualnej kooperacji uza-
sadnia karanie45. 

Nowy retrybutywizm nie może być utożsamiany z koncepcjami elimina-
cyjnymi. Celem karania nie jest eliminacja sprawcy przestępstwa; przeciwnie, 
karanie uzasadnione jest potrzebą włączenia sprawcy do społeczeństwa. Pojawia 
się tylko pytanie o granicę między reformizmem a tak rozumianym retrybuty-
wizmem. Ile retrybutywizmu jest w nowym retrybutywizmie i czy przyjęcie dla 
tego nurtu nazwy „retrybutywizm teleologiczny” nie jest tylko grą słów zasła-
niającą rzeczywisty i utylitarny charakter tzw. komunikacyjnych teorii karania? 

Stosowanie kar w istocie eliminacyjnych, do których na gruncie polskie-
go k.k. de lege lata zaliczyć można karę dożywotniego pozbawienia wolności 

42 Które omówimy na przykładzie R.A. Duffa koncepcji kary jako świeckiej pokuty, tj. the 
Secular Penance Theory, R.A. Duff, Karanie obywateli..., s. 21 i n.

43 Szeroko na ten temat, A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia..., s . 47 i n.
44 R.A. Duff, Karanie obywateli..., s. 41. 
45 Łatwo także uchwycić sui generis redukcjonizm tych koncepcji, polegający na sprowa-

dzeniu moralności do pewnych reguł kooperacji społecznej, jako pewnego wytworu ewolucji 
społeczeństw, co kolei ma wydźwięk naturalistyczny.
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(art. 32 pkt 5 k.k.), nie jest uzasadnione zgodnie z założeniami nowoczesnego 
retrybutywizm (tj. w duchu teorii komunikacyjnych)46. Warto także dodać, że 
z punktu widzenia nowego retrybutywizmu postulat proporcjonalności kary 
i winy nie może być w pełni zrealizowany i z kar eliminacyjnych należy zrezy-
gnować. 

Symptomatyczne jest to, że z punktu widzenia nowych retrybutywistów 
szczególnie istotne jest pojęcie odpowiedzialności. Karanie – postrzegane jako 
pewien proces – ma doprowadzić do tego, aby sprawca przestępstwa podjął od-
powiedzialność. Inaczej mówiąc – zadaniem prawa karnego jest przede wszyst-
kim skłonienie adresatów norm do podjęcia odpowiedzialności w przypadku ich 
przekroczenia. Można więc powiedzieć, że każdy członek społeczeństwa, który 
naruszy reguły rządzące tym społeczeństwem, ma obowiązek poddać się prze-
widzianym prawem konsekwencjom tego naruszenia, w szczególności ma obo-
wiązek poddać się karze. Inną ważną sprawą jest uzasadnienie tego obowiązku. 
Stąd nowoczesne retrybutywne koncepcje uzasadnienia karania są koncepcjami 
stawiającymi głównie pytania z zakresu filozofii politycznej.

Podsumowanie

Prima vista współczesna filozofia prawa karnego dąży do zacierania różnic 
między koncepcjami utylitarnymi a retrybutywnymi uzasadnienia karania. Nie-
wątpliwie stwierdzenie, że kara stanowi odpłatę, nie stoi na przeszkodzie uzna-
nia faktu, iż karanie służy realizacji różnorakich celów. Co więcej, możliwe jest 
takie ukształtowanie zasad odpowiedzialności karnej i prawa karnego, ażeby 
w standardowych sytuacjach karanie zarazem realizowało cele stawiane przez 
utylitarystów (w tym nawet reformistów) i było racjonalizowane winą, stanowiąc 
sprawiedliwą odpłatę za wyrządzone zło47. W każdym razie, retrybutywne uza-
sadnienie karania wymaga pozytywnego rozstrzygnięcia, po pierwsze – normy 
prawne są uzasadnione aksjologicznie, po drugie – państwo jest sprawiedliwe. 
W gruncie rzeczy retrybutywiści dążą do uzasadnienia obowiązku poddania się 

46 W takim ujęciu kara ma za zadanie „wymusić” wzięcie odpowiedzialności przez spraw-
ców. Martwi nie mogą podjąć odpowiedzialności.

47 Skądinąd, biorąc na poważnie koncepcję tzw. dwutorowych kodeksów karnych, operują-
cych środkami zabezpieczającymi, lecz opierających odpowiedzialność karną na zasadzie winy, 
należy traktować środki zabezpieczające jako równoważne karze – tak jednak z reguły się nie 
dzieje i prymat wiedzie klasyczna kara. 
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karze oraz obowiązku ukarania sprawców przestępstw (nullum crimen sine po-
ena48). 

Retrybutywiści, aby uzasadnić karanie, muszą postawić pytanie, czy prawo 
jest takie, jakie powinno być z moralnego punktu widzenia. Utylitaryści nato-
miast nie stawiają aż tak mocnych wymagań – uzasadniają karanie przez odwo-
łanie się do szeroko pojętej zasady utylitaryzmu, choć z pewnymi modyfikacja-
mi (zasada ta, nieograniczona, wymaga, by korzyści pewnych osób przeważały 
nad negatywnymi skutkami dotykającymi pozostałych osób). W każdym razie, 
z utylitarystycznego punktu widzenia nie muszę dokonywać moralnej oceny tre-
ści prawa. Problem niesprawiedliwości nie jest szczególnie istotny – nie oznacza 
to rzecz jasna, że zasada utylitaryzmu nie może czynić zadość sprawiedliwo-
ści, tyle że dla retrybutywistów problem sprawiedliwości jest fundamentalny. 
Inaczej mówiąc – zwolennicy łączenia koncepcji utylitarnych i retrybutywnych 
muszą odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się w sytuacjach granicznych – 
czy dać pierwszeństwo proporcjonalności winy i kary, czy może szeroko pojętej 
zasadzie utylitaryzmu. 

Wątpliwości jest więcej. Czy można wyjaśnić, odwołując się do zasady 
utylitaryzmu, główne nowożytne zasady odpowiedzialności karnej? Utylitaryści 
nie mogą nie popadając w sprzeczność uważać, że na karę zasługują tylko osoby, 
które są winne i odpowiedzialne za swój czyn. Z punktu widzenia utylitarystów 
ograniczenia karania, takie jak wina, odpowiedzialność za własny czyn itd. – są 
bezpodstawne49. Natomiast filozofowie i prawnicy podpisujący się pod ideałami 
retrybutywizmu, zarazem przypisujący karaniu jakieś określone cele, z reguły 
przyznają, że ich realizacja zależy od podjęcia odpowiedzialności przez prze-
stępcę. Gdy sprawca nie podejmie odpowiedzialności, karanie pozostaje odpłatą. 
Można przyjąć inną interpretację. Wydaje się, że w ujęciu mieszanym (retry-
butywno-utylitarnym) karanie służy wymuszeniu podjęcia odpowiedzialności 
przez sprawcę ze względu na to, że taka postawa jest uważana za czyniącą za-
dość sprawiedliwości. W istocie takie uzasadnienie nie ma charakteru retrybu-
tywnego. Zwolennicy mieszanego podejścia mogą w takim przypadku wierzyć, 

48 Por. art. 10 § 2 k.p.k., głoszący, że nikt nie może być zwolniony od odpowiedzialności 
za popełnione przestępstwo. Słynne jest powiedzenie starożytnych Rzymian, że pozostawienie 
winy bez kary jest zbrodnią.

49 Por. H.L.A. Hart, Problemy filozofii prawa, w: H.L.A. Hart, Eseje z filozofii prawa, 
Warszawa 2001, s. 116–117. 
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że są wciąż na gruncie retrybutywizmu, lecz faktycznie przechodzą na stronę 
utylitaryzmu.

Wypada jeszcze podzielić się konstatacją, że interesującą propozycję przed-
stawiają minimaliści karni (penalni). Warto pamiętać, że problem uzasadnienia 
karania dotyczy przede wszystkim czynów zagrożonych karami szczególnie do-
legliwymi. Tego rodzaju czyny przeważnie zasługują na moralną dezaprobatę 
i wątpliwości dotyczą tylko tego, czy sprawcy zasługują na odpłatę. Gdy jednak 
nie można naprawić wyrządzonego zła, a sprawca nie podejmuje odpowiedzial-
ności, zarzuty natury moralnej stają się stosunkowo łatwe do odparcia. Rozwa-
żenia wymagają możliwe rozwiązania w zakresie regulacji mających za przed-
miot takie czyny, które w gruncie rzeczy nie uderzają w rudymentarne wartości 
społeczne i mogą stać się przedmiotem innej, aniżeli karnoprawna, reakcji pań-
stwa. Wydaje się, że projektowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karne-
go zmiany, zmierzające do znacznego rozszerzenia instytucji sprawiedliwości 
naprawczej (o czym wspomniano wyżej), wskazują na wzrost znaczenia takie-
go właśnie – minimalistycznego – podejścia do prawa karnego. Taki kierunek 
zmian prawa karnego należy ocenić pozytywnie, zwłaszcza, że stanowi wyraz 
realizacji (skądinąd odzwierciedlonego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) postulatu 
ultima ratio prawa karnego.

tHe tYPeS OF tHe cONteMPORARY JUStiFicAtiONS  
OF PUNiSHMeNt

 Summary

It may be safety assumed that punishment is a problem. In this paper I try to exam-
ine the competing conceptions of punishment in contemporary legal philosophy. I con-
sider some aspects of the controversy between the utilitarian justification of punishment 
and the doctrine of retributive punishment. I also try to elucidate the so called “mixed 
theory” of punishment. I assume that the problem of justification of punishment may 
be properly analyzed only if we distinguish two basic types of justifications: “positive” 
(i.e. legal scholars whose energies are devoted to justifying the practice of punishment) 
and “negative” (i.e. the radical critics of the whole practices of punishment). In this 
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context I refer to an alternative concept of criminal law (for instance: “penal minimal-
ism”, “abolitionism”, “restorative justice”, and so on). Last but not least, I try to explore 
the alternative concept of criminal law and its impact on the reality of law and society. 

Translated by Michał Peno

Keywords: punishment, criminal responsibility, justifications of punishment, justifica-
tions of criminal liability, types, philosophy of criminal law
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***

Celem artykułu jest zanalizowanie – na podstawie konkretnych przykła-
dów, przepisów, dorobku judykatury oraz doktryny – kwestii pozornego zbiegu 
przepisów przestępstwa i wykroczenia, a także wskazanie i próba rozwiązania 
istotnych z punktu widzenia stosowania prawa problemów, wchodzących w za-
kres niniejszej problematyki.

Pozorny zbieg przepisów przestępstwa i wykroczenia przejawia się w sen-
sie ogólnym w tym, że do zaistniałego w konkretnej sytuacji czynu, będącego 
przedmiotem oceny penalnej, konkuruje kilka wzorców wartościowania, okre-
ślonych w przepisach dwóch systemów – prawa karnego i prawa wykroczeń, 
z których jeden (inaczej niż w przypadku idealnego zbiegu przepisów prze-
stępstwa i wykroczenia1) podlega wyłączeniu2. Podstawowym warunkiem za-
istnienia pozornego zbiegu przepisów jest sytuacja, w której dwa albo więcej 
przepisów określających znamiona różnego rodzaju postaci czynu zabronionego 
(przestępstwa, wykroczenia) różnicują się w jednej z tych postaci3. W zakresie 
pozornego zbiegu przepisów przestępstwa i wykroczenia zastosowanie mają wy-
łącznie: 1) zasada konsumpcji, 2) zasada czynów typu przepołowionego.

1. Zasada konsumpcji. T. Grzegorczyk, A. Wróblewska, M. Rychel wska-
zują słusznie, że do pozornego zbiegu przepisów przestępstwa z wykroczeniem 
z zastosowaniem zasady konsumpcji dojdzie wówczas, gdy czyn sprawcy, wy-
pełniając znamiona przestępstwa, ogarnie także zupełnie, w całości, znamiona 

1 Ustawodawca w art. 10 § 1 k.w. określa, że w razie idealnego zbiegu przepisów przestęp-
stwa i wykroczenia (jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestęp-
stwa) orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za 
wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek 
karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na 
poczet kar surowszych.

2 Słusznie wskazuje J. Raglewski, że w przypadku pozornego zbiegu przepisów „jedynie 
pozornie wydaje się, że zachodzi zbieg przepisów”; między przepisami tymi istnieje relacja wy-
kluczania, J. Raglewski, Wybrane zagadnienia zbiegu przepisów w prawie wykroczeń, „e-Czaso-
pismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, nr 1, s. 147.

3 P. Kardas zakłada – odnosząc się ogólnie do kwestii zbiegu przepisów, że: „elementarnym 
warunkiem zbiegu przepisów jest sytuacja, w której dwa lub więcej przepisów określających 
znamiona różnych typów czynu zabronionego »zbiega się« do oceny tego samego czynu”, P. Kar-
das, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa 2011, s. 109–110. 
A. Błachnio-Parzych wskazuje zaś, odnosząc się konkretnie do pozornego zbiegu przepisów, że 
występuje on „wówczas, gdy opis ustawowy typu wykroczenia zawiera się w opisie ustawowym 
typu przestępstwa”, A. Błachnio-Parzych, „Palestra” 2008, nr 9–10, s. 62.
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popełnionego wykroczenia4; wykroczenie takie ulega redukcji w całości i bez 
reszty5. Toteż trafnie podkreśla M. Marcinkowski, że zasada konsumpcji nie 
może być stosowana częściowo, czyli w sposób, w jaki znamiona przestępstwa 
mogłyby zredukować jedynie część znamion wykroczenia6. K. Szmidt podaje, 
że rozwiązanie takie „zapobiega multikwalifikacji, która w takiej sytuacji wpro-
wadzałaby do wyroku skazującego elementy mieszczące się już w zespole zna-
mion jednego typu czynu zabronionego, fałszując obraz kryminalnej zawartości 
czynu”7.

W wypadku zbiegu przepisów przestępstwa i wykroczenia z zastosowa-
niem zasady konsumpcji, nie zachodzi stosunek krzyżowania się przepisów8, 
twierdzenie przeciwne wskazywałoby błędnie na jej wertykalno-horyzontalny 
charakter; zasada konsumpcji polega bowiem w głównej mierze na tym, że zna-
miona węższe wykroczenia zostają pokryte zupełnie znamionami szerszymi 
przestępstwa9. 

Sąd Najwyższy wyraża pogląd, że zasada konsumpcji: „wchodzi w grę 
wtedy, gdy przepis, który traktujemy jako konsumujący, jest skonstruowany 
w ten sposób, że w realizację jego znamion wkalkulowano w zasadzie te elemen-
ty decydujące o ładunku społecznej szkodliwości, które wiążą się z realizacją 
znamion typu, który podlega skonsumowaniu, albo nawet jeszcze szerzej, kry-
minalna zawartość wiążąca się ze znamionami typu, który podlega skonsumo-
waniu, jest już uwzględniona w sankcji przewidzianej za typ, który konsumuje, 
wobec czego nie należy w kwalifikacji prawnej czynu tego odzwierciedlać”10. 

4 T. Grzegorczyk, Kary, środki karne i zasady ich wymiaru, w: Kodeks wykroczeń. Komen-
tarz, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2010, s. 60; A. Wróblewska, Zbieg przestępstwa i wykrocze-
nia, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny” 2011, nr 1–2, s. 115; M. Rychel, Zbieg przestępstwa 
z wykroczeniem, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny” 2009, nr 1, s. 56. 

5 W. Marcinkowski, Zbieg przestępstw i wykroczeń drogowych, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 2004, nr 1, s. 19.

6 W. Marcinkowski, Kilka zagadnień z obszarów wspólnych przestępstw i wykroczeń, 
„Prokurator” 2001, nr 2–3, s. 24.

7 K. Szmidt, Zbieg przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z niektórymi 
typami wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 11, s. 18.

8 Szerzej o klasycznej koncepcji krzyżowania się przepisów, J. Kostarczyk-Gryszkowa, 
Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, „Państwo i Prawo” 1953, nr 4, s. 60.

9 I tak np. w przypadku zbiegu umyślnego przestępstwa niedopełnienia obowiązku 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 220 § 1 k.k.) z umyślnym wykroczeniem 
niedopełnienia obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 § 1 k.p.).

10 Postanowienie SN z 10.05.2001 r., WKN 9/01, OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 56.
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Andrzej Spotowski, odnosząc się do przepisów typizujących czyny przestępne, 
podnosi, że podstawą działania zasady konsumpcji jest to, że: „stopień społecz-
nego niebezpieczeństwa czynu, wyczerpującego znamiona określone w dwóch 
przepisach ustawy karnej, oceniane przez pryzmat jednego przepisu jest inny niż 
stopień społecznego niebezpieczeństwa tegoż czynu oceniany przez pryzmat dru-
giego przepisu. Warunkiem działania zasady konsumpcji jest w takiej sytuacji to, 
aby stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu oceniany przez pryzmat przepi-
su pochłanianego był znacznie niższy od stopnia społecznego niebezpieczeństwa 
tegoż czynu ocenianego przez pryzmat przepisu pochłaniającego”11.

Sąd Najwyższy, koncentrując się na konkretnym przykładzie wskazuje, że 
„zestawienie treści przepisów – art. 283 § 1 k.p. i art. 220 § 1 k.k. – pozwa-
la skonstatować, że znamiona wykroczenia są częścią składową znamion prze-
stępstwa. Redukcja wielości ocen winna więc następować wyłącznie w oparciu 
o zasadę pochłaniania (lex consumens derogat legi consumptae) (…). Wspólnym 
desygnatem wykroczenia z art. 283 § 1 k.p. i przestępstwa z art. 220 § 1 k.k. 
jest nieprzestrzeganie przez osobę zobowiązaną przepisów oraz zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Występek z art. 220 § 1 k.k. polega dodatkowo na wy-
wołaniu bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika danego 
zakładu pracy”12. Toteż słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu, że jeśli 
„nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy za-
chowaniu pozostałych znamion wykroczenia z art. 283 § 1 k.p. wywoływałoby 
skutek, o którym mowa w art. 220 k.k., to w istocie mielibyśmy do czynienia 
z tym przestępstwem”13.

W. Marcinkowski wyraża trafną myśl, że zasada lex consumens derogat 
legi consumptae zachodzi także w przypadku zbiegu między przepisem typizu-
jącym przestępstwo włamania (art. 279 § 1 k.k.) oraz wykroczenia umyślnego 
zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy (art. 124 § 1 k.w.) z wyłączeniem 
sytuacji, w której następuje podstępne pokonanie zabezpieczenia, czyli sytuacji, 
w której sprawca kradzieży włamuje się używając siły, umyślnie niszcząc lub 
uszkadzając cudzą rzecz, która stanowi zabezpieczenie skradzionego mienia. 

11 A. Spotowski, Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 
1976, s. 128. Por. S. Waltoś, Konsekwencje prawne zbiegu znamion przestępstwa i wykroczenia 
w czynie społecznie niebezpiecznym, „Państwo i Prawo” 1970, nr 11, s. 701.

12 Postanowienie SN z 29.01.2004 r., I KZP 40/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 22.
13 A. Wróbel, Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z zakresu bezpie-

czeństwa i higieny pracy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 12, s. 77.
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Znamiona przestępstwa pochłaniają znamiona wykroczenia w postaci umyśl-
nego zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy14. Czyn sprawcy będzie więc pena-
lizowany wyłącznie przez art. 279 § 1 k.k.15 To słuszne twierdzenie, jak traf-
nie podnosi się w judykaturze, oznacza samo w sobie zachowanie prowadzące 
przy wykorzystaniu siły fizycznej do usunięcia przeszkód zabezpieczających 
rzecz, np. używając łamaka16; sprawca włamując się pokonuje realną, faktyczną 
przeszkodę zabezpieczającą dostęp do rzeczy, a pokonanie to polegać musi na 
przełamaniu zabezpieczenia, co wiąże się najczęściej z jego uszkodzeniem czy 
zniszczeniem17.

Sąd Najwyższy podniósł, że żołnierz po wyznaczeniu do służby bądź bę-
dąc na służbie, o której mowa w art. 357 § 1 k.k., łamiąc jednocześnie zakaz 
z art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi18, spożywa napoje alkoholowe na terenie 
jednostki wojskowej, w następstwie tego wprawiając się w stan nietrzeźwości, 
popełnia czyn, który powinien być kwalifikowany wyłącznie jako przestępstwo 
z art. 357 § 1 k.k. „Żołnierz, zanim wprowadzi się w stan nietrzeźwości, który 
jest warunkiem sine qua non odpowiedzialności karnej za przestępstwo okre-
ślone w art. 357 § 1 k.k. – jeżeli nie wchodzi w rachubę inny sposób działania 
– musi spożywać napoje alkoholowe, obojętnie czy w miejscu dozwolonym, czy 
też niedozwolonym przez prawo. W tym drugim wypadku będzie to złamanie 
zakazu picia alkoholu na terenie jednostki wojskowej. Naruszenie wspomnia-
nego zakazu picia alkoholu na terenie jednostki wojskowej jest niewątpliwie 
czynnością wkalkulowaną w bardziej niebezpieczną społecznie czynność, po-
legającą na naruszeniu zakazu wprawiania się w stan nietrzeźwości w czasie 
pełnienia służby”19, określonego w art. 358 § 1 k.k. Za takim rozumowaniem 

14 Szkoda ta nie może jednak – w przypadku wykroczenia z art. 124 § 1 k.w. – przekraczać 
1/4 minimalnego wynagrodzenia.

15 W. Marcinkowski, Kilka zagadnień…, s. 25.
16 Postanowienie SN z 6.12.2006 r., III KK 358/06, OSNKW 2007, nr 2, poz. 17.
17 Postanowienie SN z 24.06.2010 r., V KK 388/09, OSNKW 2010, nr 9, poz. 82.
18 Dz.U. 1982, nr 35, poz. 230 ze zm; art. 43. 3. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew 

zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i ust. 3–6, albo kto nabywa lub spożywa napoje alkoho-
lowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez 
siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze 
grzywny. Pomimo utracenia przez przepis aktualności, orzeczenie Sądu Najwyższego pozostaje 
nadal aktualne odnośnie do funkcjonowania zasady konsumpcji.

19 Postanowienie SN z 10.05.2001 r., WKN 9/01, OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 56.
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sądu częściowo przemawia fakt, że osoba, spożywając napoje alkoholowe (stan 
dynamiczny), wprawa się w stan nietrzeźwości (stan statyczny). Stan statyczny 
(skutek) nie może zaistnieć w tym przypadku bez zaistnienia stanu dynamicz-
nego (dążność do osiągnięcia skutku). Stan nietrzeźwości wchłania w tym wy-
padku niejako w siebie spożywanie alkoholu. Niesłusznie jednak Sąd Najwyższy 
założył w powyej przytoczonym twierdzeniu, że art. 357 § 1 k.k. wchłania także 
miejsce (jednostka wojskowa) popełnienia wykroczenia z art. 43 ust 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Element miejsca wychodzi w tym przypadku poza 
obręb znamion przestępstwa, dlatego nie sposób zastosować w tego rodzaju 
przypadku zasady konsumpcji20.

Sąd Najwyższy nietrafnie wskazał, że nie ma przeszkód w ukaraniu (ska-
zaniu) sprawcy wypadku drogowego za wykroczenie spowodowania zagroże-
nia w ruchu drogowym (art. 86 § 1 k.w.), mimo że to samo zachowanie (ten 
sam czyn) nosi również znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 177 k.k.21 
Słusznie przeczy tej tezie R.A. Stefański podnosząc, że „już prima vista widać, 
że zachowanie sprawcy w ruchu drogowym wyczerpujące znamiona przestęp-
stwa z art. 177 § 1 lub 2 k.k. narusza jednocześnie przepis art. 86 § 1 k.w., gdyż 
spowodowanie wypadku drogowego określonego w art. 177 § 1 lub 2 k.k. pole-
ga na naruszeniu zasad bezpieczeństwa ruchu, czyli w rozumieniu art. 86 § 1 
k.k. na niezachowaniu należytej ostrożności oraz spowodowaniu skutku w po-
staci obrażeń ciała naruszających czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 
na okres dłuższy niż 7 dni (art. 177 § 1 k.k.) albo śmierci osoby lub ciężkiego 
uszczerbku na jej zdrowiu (art. 177 § 2 k.k.), będącego z reguły wyrazem spo-
wodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 § 1 k.w.). 
z tego wynika, że znamiona wykroczenia objęte są także znamionami prze-
stępstwa. Tę początkową podwójną ocenę prawną daje się zredukować do jed-
nego przepisu na podstawie zasady lex consumens derogat legi consumptae”22. 
Zasadnie również zakłada W. Marcinkowski, że z reguły znamiona wypadku 
drogowego całkowicie redukują znaczną liczbę wykroczeń drogowych, ponie-
waż pochłaniają wyeksponowane w tych wykroczeniach znamię naruszenia 
zasad bezpieczeństwa; naruszenie konkretnej zasady bezpieczeństwa w ruchu 

20 Pod. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 13.11.2003 r., WZP 3/03, OSNKW 2003, 
nr 11–12, poz. 91 oraz W. Marcinkowski, Kilka zagadnień…, s. 27.

21 Postanowienie SN z 12.01.2001 r., III KKN 504/98, OSP 2001, nr 9, poz. 126.
22 R.A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z 12 stycznia 2001, III KKN 504/98, OSP 

2001, nr 9, poz. 126.



161Pozorny (pomijalny) zbieg przepisów przestępstwa i wykroczenia

drogowym, powodujące wypadek drogowy, zostaje pochłonięte – zgodnie z za-
sadą konsumpcji – przez przestępstwo typizujące ten wypadek23.

Reasumując, zasada konsumpcji wykroczenia na rzecz przestępstwa zacho-
dzi wtedy, gdy znamiona przestępstwa pochłaniają całość znamion wykroczenia, 
czyli wszelkie znamiona wchodzące w zakres zarówno podmiotu, przedmiotu, 
strony podmiotowej czy strony przedmiotowej. Zatem również i różnice z za-
kresu strony podmiotowej – możliwe w niektórych przypadkach – co do postaci 
formy winy w przestępstwach i wykroczeniach skutkują tym, że nie będzie mo-
gła mieć zastosowania zasada konsumpcji. Jeśli jednak znamiona przestępstwa 
pochłoną w pełni znamiona wykroczenia, wówczas przestępstwo pochłania wy-
kroczenie zupełnie – całkowicie24.

2. czyny przepołowione. Pozorny zbieg przepisów zachodzi także w wy-
padku czynów typu przepołowionego. Polega na swego rodzaju rozdzieleniu, 
przepołowieniu, jednego – pod względem kinetycznym – czynu w taki sposób, 
że jedna jego część mieści się w obszarze prawa wykroczeń, natomiast druga 
w obszarze prawa karnego; czyn taki przyjmuje niejako – in abstracto – dwie po-
staci, charakteryzujące się zbieżnymi znamionami, za wyjątkiem dodatkowego 
kryterium określającego granicę i faktyczną, prawną postać czynu zabronione-
go, będącego przestępstwem albo wykroczeniem25. W przypadku tym, obszary 
należące do prawa karnego oraz prawa wykroczeń wykluczają się wzajemnie. 
z tej perspektywy, jak słusznie wskazuje się w literaturze, czyny przepołowione 
są tymi, które spotykamy w obszarze stycznym przestępstw i wykroczeń26.

23 W. Marcinkowski, Zbieg przestępstw…, s. 25–26.
24 Przykładowo, jeśli sprawca przestępstwa z art. 220 § 1 k.k. umyślnie nie dopełni 

spoczywającego na nim obowiązku dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, przez co narazi 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, lecz to niebezpieczeństwo dobrowolnie uchyli, nie będzie podlegał karze (art. 220 
§ 3 k.k.). W takim wypadku sprawca nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności 
zarówno za przestępstwo z art. 220 § 1 k.k., jak i za wykroczenie niedopełnienia obowiązku 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 § 1 k.k.); czyn sprawczy pochłania w takim 
przypadku w całości to wykroczenie, dlatego również wszelkie konsekwencje prawne wynikające 
z wypełnienia także znamion wykroczenia z art. 283 § 1 k.k., nie będą mogły mieć zastosowania.

25 „Niektóre tradycyjne typy karnie bezprawnego zachowania się zostały jakby przepoło-
wione. Jedna ich część pozostała w obszarze prawa karnego, inna znalazła się w obszarze prawa 
karno-administracyjnego. Zdarza się więc, że granice pomiędzy nimi wytycza tylko jedno zna-
mię, które decyduje o ocenie czynu”, A. Gubiński, W kwestii rozgraniczenia niektórych kategorii 
wykroczeń i przestępstw, „Państwo i Prawo” 1972, nr 2, s. 40.

26 W. Marcinkowski, Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem, „Wojskowy Przegląd 
Prawniczy” 2003, nr 3, s. 32.
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Odnośnie do przepołowionych czynów zabronionych, cezura między prze-
stępstwem a wykroczeniem zostaje wyznaczona w głównej mierze na podstawie 
szczególnych różnic w płaszczyźnie znamion strony przedmiotowej konkretnego 
czynu zabronionego27. Zgodnie z tym, jeśli sprawca: 

1. Znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego 
środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz-
nym, wypełnia znamiona wykroczenia prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu 
lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.), jeśli jednak stan ten postąpi 
dalej w ten sposób, że sprawca znajdzie się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, sprawca wypełni znamiona przestępstwa prowadze-
nia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego (art. 178a § 1 k.k.). Główna różnica między wykroczeniem z art. 87 
§ 1 k.w. a przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. mieści się w stopniu intoksykacji 
alkoholem lub środkiem odurzającym28. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, kiedy 
zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 
0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg 
do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³, zaś stan po użyciu środka działającego podobnie 
do alkoholu przejawia się taką koncentracją w organizmie takiego środka, która 
oddziaływa na ośrodkowy układ nerwowy w takim samym zakresie, w jakim 
oddziaływa nań alkohol w stanie po jego spożyciu29. Stan nietrzeźwości zacho-
dzi natomiast wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi 
do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym 
powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³, zaś stan pod wpływem środ-
ka odurzającego charakteryzuje się tym, że koncentracja w organizmie takie-
go środka oddziaływa na ośrodkowy układ nerwowy w takim samym zakresie, 
w jakim oddziaływa nań alkohol w stanie nietrzeźwości. Należy dlatego zało-
żyć, że nie ma możliwości zrealizowania jednym czynem, zarówno przestępstwa 
z art. 178a § 1 k.k., jak i wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., a w wyniku tego – za-
stosowania zasady konsumpcji, kiedy wykroczenie zostanie pochłonięte przez 

27 Przeważnie jest to kryterium rzeczowe czy ocenne.
28 R.A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 383; podobnie 

I. Nowicka, Czyny przepołowione będące wykroczeniami w ujęciu prawnym i kryminologicznym, 
„Białostockie Studia Prawnicze” 2009, nr 6, s. 74.

29 R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks kar-
ny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek, R. Zabłocki, Warszawa 
2010, s. 705.
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przestępstwo30, a ukaranie sprawcy przestępstwa skonsumuje „kryminalną za-
wartość faktu realizacji znamion wykroczenia i potrzebę pociągnięcia za nie 
sprawcy do odpowiedzialności”31. Należy nadto w perspektywie powyższego, 
nietrafnego twierdzenia wskazać, że szeroko pojęta „kryminalność” odnosi się 
wyłącznie do materii przestępstw, nie zaś wykroczeń. Wskazuje na to chociażby 
językowe rozumienie tego pojęcia32.

2. Kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, której wartość 
nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia33, bądź jeżeli do takiego czy-
nu podżega, w takim czynie pomaga lub usiłuje go popełnić, wyczerpuje zna-
miona wykroczenia kradzieży lub przywłaszczenia (art. 119 k.w.)34, jeśli jed-
nak wartość tej rzeczy przekroczy 1/4 minimalnego wynagrodzenia35, sprawca 

30 Por. W. Kotowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 64; K. Szmidt, 
Zbieg przestępstwa..., s. 17. 

31 A. Wróblewska, Zbieg przestępstwa i wykroczenia..., s. 115.
32 „Kryminalny” oznacza: „taki, który dotyczy kryminalisty, jest związany z krymina-

listyką lub bezpośrednio odnosi się do czynu niezgodnego z obowiązującym prawem karnym” 
(Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 18, red. H. Zgółkowa, Poznań 1998, s. 166), „do-
tyczący przestępstw, kryminalistyki lub kryminalistów” (Współczesny słownik języka polskiego, 
t. 1, red. B. Dunaj, Warszawa 2007, s. 709), „odnoszący się do przestępstwa” (Słownik języka 
polskiego PWN, t. 1, red. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2007, s. 325).

33 W judykaturze podnosi się, że wartość mienia stanowiącego przedmiot czynu powinna 
być obliczana na podstawie jego wartości z dnia dokonania tego czynu i czasu wyrokowania; 
postanowienie SA w Lublinie z 29.03.1999 r., II AKz 117/98, Apel.-Lub. 1999, nr 2, poz. 16.

34 Przepis art. 119 k.w. nie ma zastosowania do kradzieży energii, ponieważ nie jest ona ze 
swojej istoty ruchomością, zob. uchwała SN z 13.122000 r., I KZP 43/00, OSNKW 2001, nr 1–2, 
poz. 4. Przepisu art. 119 k.w. nie stosuje się także, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 
materiały lub przyrządy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.), jeżeli sprawca popełnia kradzież 
z włamaniem (art. 130 § 2 k.w.), a także jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie albo grozi jego 
natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o za-
branie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza czło-
wieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności (art. 130 § 3 k.w.). „Gwałt na osobie” to inaczej 
„przemoc na osobie”, uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 30.06.2008 r., I KZP 10/08, OSNKW 
2008, nr 7, poz. 53. „Przyjęcie zatem, że sprawca kradzieży takiej rzeczy, popełnionej przy użyciu 
wobec osoby przemocy, popełnia wykroczenie z art. 119 § 1 k.w., oznaczałoby w konsekwencji, 
że nie odpowiadałby on już za zachowanie przestępcze, które służyło mu za środek realizacji za-
boru. Akceptowanie takich skutków pozostawienia przez ustawodawcę przepisu art. 130 § 3 k.w. 
w niezmienionym sformułowaniu oznaczałoby zarazem zgodę na wykładnię tego przepisu nie tylko 
ignorującą wagę i hierarchię dóbr chronionych prawem karnym, ale także naruszającą paradygmat 
kryminalizacji bezprawnych zachowań naruszających wolność osobistą i nietykalność cielesną 
człowieka”, uchwała SN z 17.12.2008 r., I KZP 27/08, OSNKW 2009, nr 1, poz. 1.

35 Sąd Najwyższy, zgodnie z zasadą in dubio mitius, wskazał – w konkretnej sprawie, wo-
bec postawionego zarzutu, że zamiarem sprawcy była kradzież przedmiotów o wartości większej 
niż ta, którą wyznacza przepis typizujący wykroczenie – że ustalenia zawarte w tym zarzucie 
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wypełnia znamiona – odpowiednio, zależnie od jego poszczególnych elemen-
tów – przestępstwa kradzieży (art. 278 k.k.) albo przywłaszczenia (art. 284 k.k.). 
Trafnie podnosi się w judykaturze, że o tym czy dany czyn sprawczy stanowi 
przestępstwo, czy już wykroczenie, decyduje łączna wartość mienia, które zo-
stało zagarnięte przez sprawcę w ramach popełnienia jednego czynu, nie zaś 
wartość składników tego mienia36.

3. W celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo 
kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone37, któ-
rego wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, bądź jeżeli do 
takiego czynu podżega, w takim czynie pomaga lub usiłuje go popełnić, wy-
czerpuje znamiona wykroczenia kradzieży drzewa (art. 120 k.w.)38, jeżeli jed-
nak wartość przedmiotu czynności wykonawczej przekroczy 1/4 minimalnego 
wynagrodzenia, sprawca wyczerpie znamiona – odpowiednio zależnie od jego 
poszczególnych elementów – przestępstwa kradzieży (art. 278 k.k., gdy spraw-
ca kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone) albo 
wyrębu drzewa (art. 290 k.k., gdy sprawca w celu przywłaszczenia dopuszcza się 
wyrębu drzewa w lesie).

4. Z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilo-
ści owoce, warzywa lub kwiaty, wypełnia znamiona wykroczenia kradzieży 
ogrodowej (art. 123 k.w.), jeżeli natomiast ta ilość owoców, warzyw lub kwiatów 

były całkowicie dowolne, dlatego czyn ten może zostać zakwalifikowany wyłącznie jako wykro-
czenie, wyrok SN z 27.03.1987 r., V KRN 59/87, OSNPG 1987, nr 10, poz. 113.

36 Wyrok SN z 26.06.1987 r., WRN 15/87, OSNKW 1988, nr 1, poz. 7.
37 Za drzewo należy uważać roślinę wieloletnią wytwarzającą zdrewniały nadziemny pęd 

główny, pęd i koronę z pędów bocznych, Mała encyklopedia leśna, red. R. Andrzejewski et al., 
Warszawa 1991, s. 107. Pojęcie „drzewo” o jakim stanowi art. 290 k.k. oraz art. 120 k.w. odnosi 
się do drzewa w stanie surowym, tzn. takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powa-
leniu, dlatego, przykładowo drzewem nie będzie stroisz (wyrąbane gałęzie). W razie przerobienia 
drzewa na materiał budowlany lub inny materiał użytkowy, przestaje być drzewem, stając się 
drewnem – surowcem ze ściętych drzew, por. T. Pasternak, Glosa do wyroku SN z 1 grudnia 
2008, V KK 386/08, „Ius Novum” 2009, nr 3, s. 150. „Wyrąbane lub powalone drzewo, jeżeli 
przed kradzieżą zostało przerobione na materiał budowlany lub inny użytkowy, może stanowić 
przedmiot czynności wykonawczej w typie wykroczenia określonego w art. 119 § 1 k.w. albo 
typie przestępstwa określonym w art. 278 § 1 lub 3 k.k.”, wyrok SN z 3.09.2009 r., V KK 171/09, 
OSNKW 2010, nr 2, poz. 16. 

38 Przepis art. 120 k.w. nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 
materiały lub przyrządy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.), a także jeżeli sprawca używa gwałtu 
na osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego 
mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy 
sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności (art. 130 § 3 k.w.), 
por. wyrok SN z 30.01.2001 r., III KKN 306/99, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 7–8, poz. 11.
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będzie większa niż nieznaczna, sprawca wyczerpie znamiona przestępstwa kra-
dzieży (art. 278 k.k.). Różnicę między wykroczeniem a przestępstwem wyznacza 
w tym przypadku „ilość”, mierzona nie tyle na sposób liczbowy (liczba sztuk), 
lecz w głównej mierze ilość rozumiana jako wartość (ilość pieniężna)39. W litera-
turze funkcjonują jednak także poglądy przeciwne, wskazujące że chodzi w tym 
wypadku o ilość rozumianą jako „ilość sztuk”, czyli liczbę zabranych owoców, 
warzyw, czy kwiatów40. 

5. Cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użyt-
ku, jeżeli szkoda41 nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, bądź jeże-
li do takiego czynu podżega, w takim czynie pomaga lub usiłuje go popełnić, 
wypełnia znamiona wykroczenia niszczenia lub uszkadzania cudzej rzeczy 
(art. 124 k.w.)42, jeśli jednak wartość wyrządzonej tymże czynem zabronionym 
szkody przekroczy 1/4 minimalnego wynagrodzenia, sprawca wyczerpie zna-
miona przestępstwa niszczenia lub uszkadzania cudzej rzeczy (art. 288 k.k.). 
Sąd Najwyższy wskazuje podobnie, że główna różnica między przestępstwem 
a wykroczeniem niszczenia lub uszkadzania cudzej rzeczy przebiega na pozio-
mie górnej wartości kwotowej ustalonej w wykroczeniu43.

6. Przy sprzedaży towaru lub świadczeniu usług oszukuje nabywcę co do 
ilości, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny, jeżeli nabywca poniósł lub mógł 
ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 złotych albo przy nabyciu produktów rol-
nych lub hodowlanych oszukuje dostawcę co do ilości, wagi, miary, gatunku lub 

39 Pod. M. Zbrojewska, Wykroczenia przeciwko mieniu, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, 
red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2010, s. 522; M. Kulik, Wykroczenia przeciwko mieniu, w: Ko-
deks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009, s. 436. 

40 Zob. B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008, s. 441; T. Bojarski, 
Wykroczenia przeciwko mieniu, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 
2011, s. 434–435.

41 Należy zaaprobować pogląd, że przez szkodę „należy rozumieć zarówno uszczerbek w ma-
jątku, obejmujący rzeczywistą stratę (damnum emergens), polegającą na zmniejszeniu się aktywów 
majątku przez ubytek, utratę lub zniszczenie jego poszczególnych składników albo na zwiększeniu 
się pasywów, jak i utracony zysk (lucrum cessans), wyrażający się w udaremnieniu powiększania 
się majątku”, uchwała SN z 21.06.1995 r., I KZP 22/95, OSNKW nr 1995, nr 9–10, poz. 58.

42 Przepis art. 124 k.w. nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 
materiały lub przyrządy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.).

43 Zob. uchwała SN z 19.10.1972 r., VI KZP 41/72, OSNKW 1973, nr 1, poz. 4. Sąd Najwyż-
szy na podstawie konkretnego przykładu wskazał, że umieszczenie napisu lub rysunku w miej-
scu, które nie zostało do tego wyznaczone, może stanowić „uszkodzenie mienia” o charakterze 
wykroczenia albo przestępstwa zależnie od wysokości wyrządzonej szkody, uchwała SN 
z 13.03.1984 r., VI KZP 48/83, OSNKW 1984, nr 7–8, poz. 71, co zostało zaaprobowane także 
w wyroku SN z 22.08.2002 r., V KKN 362/01, OSNPK 2003, nr 5, poz. 15.
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ceny, jeżeli dostawca poniósł lub mógł ponieść szkodę nieprzekraczającą 100 zło-
tych, bądź jeśli do tego czynu podżega, w takim czynie pomaga lub usiłuje go 
popełnić, wypełnia znamiona wykroczenia oszustwa handlowo-gospodarczego 
(art. 134 k.w.), jeżeli natomiast szkoda ta przekroczy 100 złotych, a nadto spraw-
ca zadziała w zamiarze kierunkowym celem osiągnięcia korzyści majątkowej, 
wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.)44.

7. Nabywa mienie wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przy-
właszczenia, lub pomaga w jego zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej mienie to przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, jeżeli wartość mienia nie 
przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, bądź jeśli do tego czynu podżega, 
w takim czynie pomaga lub usiłuje go popełnić, wypełnia znamiona wykrocze-
nia paserstwa umyślnego (art. 122 § 1 k.w.)45, jeżeli jednak wartość tego mienia 
przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, sprawca wypełnia znamiona prze-
stępstwa paserstwa umyślnego (art. 291 k.k.)46.

8. Nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności 
powinien i może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub 
przywłaszczenia, lub pomaga w jego zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, jeżeli wartość 
mienia nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, wypełnia znamiona 
nieumyślnego wykroczenia paserstwa (art. 122 § 2 k.w.)47, jeżeli jednak wartość 
tego mienia przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, sprawca wyczerpie 
znamiona przestępstwa paserstwa nieumyślnego (art. 292 k.k.). 

W przypadku wykroczenia paserstwa, określonego w art. 122 § 1 i 2 k.w., 
istnieje kwestia rodzaju kradzieży, z której to mienie może pochodzić, tzn. czy 

44 Sąd Najwyższy wskazał, na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, lecz co do 
istoty nadal aktualnych, że „poza wypadkiem określonym w art. 134 k.w. oszustwo, czyli podjęte 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do na-
leżytego pojmowania przedsiębranego działania, pozostaje przestępstwem przewidzianym w art. 
199 k.k. (gdy chodzi o mienie społeczne) albo w art. 205 k.k. (gdy chodzi o mienie cudze) rów-
nież wtedy, gdy wartość wyłudzonego mienia nie przekracza 500 zł”, wyrok SN z 17.07.1980 r., 
Rw 237/80, OSNKW 1980, nr 10–11, poz. 84.

45 Art. 122 § 1 k.w. nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 
materiały lub przyrządy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.).

46 Zob. wyrok SA w Białymstoku z 8.08.1995 r., II Akr 120/95, OSA 1995, nr 9, poz. 40 oraz 
wyrok SA w Warszawie z 17.01.1997 r., II Akr 520/95, OSA 1996, nr 11–12, poz. 43.

47 Art. 122 § 2 k.w. nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 
materiały lub przyrządy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 k.w.).
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„mienie pochodzące z kradzieży”, oprócz pochodzenia z kradzieży zwykłej 
(art. 278 k.k.), może pochodzić również z kradzieży z włamaniem (art. 279 k.k.), 
kradzieży z rozbojem (art. 280 k.k.), czy kradzieży rozbójniczej (art. 281 k.k.). 
Powstaje zatem pytanie, czy jeżeli sprawca czynu zabronionego paserstwa, 
nabywa mienie pochodzące z kradzieży z włamaniem, kradzieży z rozbojem, 
czy z kradzieży rozbójniczej, którego wartość nie przekracza 1/4 minimalne-
go wynagrodzenia, popełnia wykroczenie czy przestępstwo(?). Należy założyć, 
że w tych koincydencjach czyn ten jest nie wykroczeniem, lecz przestępstwem 
paserstwa48. Twierdzenie odmienne, wskazujące na możliwość popełnienia – 
chociażby w jednym z tych przypadków – wykroczenia paserstwa49, wydaje się 
nie do zaakceptowania, ponieważ czyn taki, ze względu na szczególne elementy 
strony przedmiotowej, zawiera wyższy potencjał społecznej szkodliwości, cha-
rakterystyczny w większej mierze dla przestępstw, niż wykroczeń.

Zasada pozornego zbiegu przepisów przestępstwa i wykroczenia pomaga 
wskazać przez wnioskowanie przeciwne, w jakich przypadkach nie zaistnieje 
idealny zbieg przepisów przestępstwa i wykroczenia. Prawidłowe zastosowa-
nie zasady konsumpcji oraz zasady czynów typu przepołowionego – w kon-
tekście pozornego zbiegu przepisów przestępstwa i wykroczenia – pozwala 
ująć analizowany czyn zabroniony w sposób całościowy, zarówno w perspek-
tywie jego znamion, jak i właściwej mu szkodliwości społecznej. Precyzyjne 
scharakteryzowanie pozornego zbiegu przepisów przestępstwa i wykroczenia, 
umożliwia ujęcie czynu zarazem w sposób wyczerpujący, jak i zgodny z Ockha-
mowską zasadą niemnożenia bytów (w tym przypadku prawnych) bez potrze-
by. Prócz tego, przeprowadzona analiza wskazuje, że obecny stan prawny, wraz 
z jurydycznym oraz doktrynalnym dorobkiem w kwestii pozornego zbiegu prze-
pisów przestępstwa i wykroczenia, umożliwia syntetyczne oraz kompleksowe 

48 Zob. wyrok SN z 19.09.1978 r., III KR 136/78, OSNKW 1979, nr 4, poz. 43; uchwała 7 
sędziów SN z 12.09.1986 r., U 7/86, OSNKW 1986, nr 11–12, poz. 85; wyrok SN z 6.10.1986 r., Rw 
721/86, OSNKW 1987, nr 5–6, poz. 45; wyrok SN z 18.02.1998 r., II KKN 456/97, OSNKW 1998, 
nr 5–6, poz. 26; wyrok SA w Białymstoku z 8.08.1996 r., II Akr 120/95, OSA 1995, nr 9, poz. 40; 
wyrok SA w Warszawie z 17.01.1996 r., II Akr 520/95, OSA 1996, nr 11–12, poz. 43; M. Zbrojew-
ska, Wykroczenia..., s. 518; B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń..., s. 441.

49 Zob. wyrok SN z 18.10.1983 r., IV KR 211/83, OSNKW 1984, nr 5–6, poz. 56; uchwała 
sn z 24.09.1997, I KZP 15/97, OSNKW 1997, nr 11–12, poz. 96; wyrok SN z 28.07.2004 r., V KK 
104/04, OSNPK 2004, nr 11–12, poz. 3; A. Chodorowska, Paserstwo jako czyn „przepołowiony”. 
Ujęcie normatywne i praktyczne, materiały z konferencji „Reakcja Policji na popełnione wykro-
czenia”, Szczytno 1–2.12.2008, s. 4; B. Szyprowski, Czyny przepołowione – problemy praktycz-
ne, „Prokurator” 2006, nr 1, s. 96 i 97.
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ujęcie i zobrazowanie problemów prawnych, powstających w konkretnych przy-
padkach (nie)zachodzenia omawianego zbiegu. Dlatego – de lege ferenda – wy-
daje się zbędne czy wręcz niepożądane wydanie jakiejkolwiek regulacji, inge-
rującej bezpośrednio w płaszczyznę pozornego (pomijalnego) zbiegu przepisów 
przestępstwa i wykroczenia na poziomie istniejącego stanu prawnego, będącego 
faktycznie stanem – w tym akurat przypadku właściwym z punktu widzenia 
ratio legis systemu prawego – zaniechania ustawodawczego.

AROUND tHe iSSUe OF APPAReNt (OMit) cOiNciDeNce  
iN LeGAL ReGULAtiONS OF cRiMe AND OFFeNce

Summary

The main issue of the article is concentrated on the analysis – on the basis of a ex-
amples, legal regulations, doctrinal and juridical achievement – of the matter of apparent 
coincidence in legal regulations of crime and offence; the author try to determine and 
to solve essential problems from a point of view of legal practice, which problems are 
connected with this issue.

In the domain of apparent coincidence in legal regulations of crime and offence, ap-
plying two principles: a) principle of consumption, in which all the crime features absorb-
ing all offence features, b) principle of half acts, in which the features of crime and offence 
are mostly identical, but the division between them determine additional criterion. 

When the coincidence in legal regulations of crime and offence is define correctly, 
than it have influence for correct and concise act interpretation. Finally, the author as-
sumed, that it should be kept the legal conditions (in fact, currently in the form of legal 
omission) in the area of apparent coincidence in legal regulations of crime and offence.

Translated by Adam Wróbel

Keywords: apparent coincidence in legal regulations, omit coincidence in legal regula-
tions, crime, offence
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Streszczenie

Artykuł dotyczy przenoszenia nieruchomości między majątkami małżonków. 
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Wprowadzenie

Inspiracją do napisania tego artykułu był wyrok Sądu Najwyższego 
z 9 września 2011 r., sygn. akt I CSK 616/101, który zawiera rozstrzygnięcie 
w przedmiocie przenoszenia nieruchomości z majątku wspólnego małżonków 
do majątku osobistego. Wcześniej już Sąd Najwyższy i przedstawiciele doktryny 
wielokrotnie wypowiadali się we wspomnianej tematyce. Kwestią sporną był 
sposób, w jaki małżonkowie mogą przenosić przedmioty między swoimi mająt-
kami. Czy prawo wymaga, aby była to umowa majątkowa małżeńska, czy wła-
ściwa jest umowa uregulowana w kodeksie cywilnym? Wyrok ten potwierdza 
przyjętą już przez Sąd Najwyższy linię orzeczniczą. Wskazuje też, że proble-
matyka przenoszenia nieruchomości między majątkami małżonków może nadal 
wywoływać wątpliwości, gdyż sądy poszczególnych instancji inaczej podcho-
dziły do zagadnienia. Także w doktrynie tematyka ta nadal wzbudza zaintere-
sowanie2. Zauważono, że trudności może powodować także odróżnienie umów 
przenoszących przedmioty majątkowe od intercyz3.

Sąd Najwyższy we wspomnianym orzeczeniu stwierdził, że umowa mał-
żonków, w której rozporządzają przedmiotem majątkowym i przenoszą go z ma-
jątku wspólnego do majątku osobistego, nie jest umową majątkową małżeńską. 
Tym samym nie ma do niej zastosowania szczególna ochrona osób trzecich wy-
rażona w art. 471 k.r.o. Wierzycielom małżonków przysługują roszczenia chro-
niące ich prawa na zasadach ogólnych, wyrażone w art. 59 k.c. i 527 k.c. 

z pełną aprobatą należy przyjąć powyższe stanowisko Sądu Najwyższego. 
Uzasadnienie Sądu jest jednak krótkie, dlatego warto rozszerzyć argumentację 
o stanowisko doktryny, głosy przeciwne, a także ograniczenia w swobodzie do-
konywania rozporządzeń i ochronę osób trzecich w tym aspekcie. Pozwoli to 
lepiej przedstawić problematykę przesunięć przedmiotów między majątkami 
małżonków i spojrzeć na nią w szerszym kontekście. 

1 Wyrok SN z 9.09.2011 r., I CSK 616/10, Lex nr 1055017.
2 G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Warszawa 2011, s 194; 

E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010, s. 80.
3 G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 195. 
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Przesunięcia nieruchomości między majątkami małżonków

W literaturze dominuje pogląd o dopuszczalności przesunięć przedmiotów 
z majątku wspólnego małżonków do osobistego jednego z nich4. Taka argumen-
tacja jest spójna z konstytucyjną ochroną własności (art. 31 ust 3, art. 64 ust 1 i 3 
Konstytucji). Dyskusje wywołuje jednak sposób, w jakim czynność przenosząca 
powinna być dokonana. Wykształciły się dwa stanowiska w omawianym aspek-
cie. Z jednej strony znajdują się zwolennicy takich przesunięć w drodze umów 
cywilnoprawnych, np. w drodze umowy sprzedaży czy darowizny5. Z drugiej 
zaś strony możemy wyróżnić przedstawicieli doktryny, którzy uważają, że roz-
porządzenie z tego majątku na rzecz majątku osobistego może nastąpić tylko 
w drodze umowy majątkowej małżeńskiej6. 

W literaturze przedmiotu, jak i w judykaturze7 dominuje stanowisko o moż-
liwości dokonywania przesunięć przedmiotów z majątku wspólnego do majątku 
osobistego za pomocą umów cywilnoprawnych. O ważności umowy decydują 
przepisy Kodeksu cywilnego. Przytacza się między innymi argument, że zawar-
cie małżeństwa nie ogranicza zdolności do czynności prawnych ani swobody 
zawierania umów pomiędzy małżonkami. Żaden przepis expressis verbis tak nie 
stanowi. Za dowolnością w tym aspekcie przemawia także konstytucyjna zasada 
równego traktowania małżonków i osób trzecich (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji)8. 
Zauważono, że niekonstytucyjnie byłoby pozwolić małżonkom zawierać umowy 
z osobami trzecimi, w których oni sami między sobą nie mogliby być stronami. 
Pojawił się też pogląd, że sprzeczna z zasadami współżycia społecznego byłaby 

4 Stanowisko odmienne zajmuje E. Skowrońska-Bocian, która uważa, że w czasie trwa-
nia wspólności ustawowej wyłączona jest możliwość dokonywania czynności prawnych, które 
prowadzą do przejścia konkretnego przedmiotu majątkowego z majątku wspólnego do majątku 
osobistego, E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie..., , s. 83.

5 J. Panowicz-Lipska, Glosa do Postanowienia SN z dn. 6.6.1975 r., sygn. alt III CRN 134/75, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1977, nr 2, poz. 28; A. Szpunar, Przesunięcia między majątkiem 
wspólnym i odrębnym małżonków, „Państwo i Prawo” 1989, nr 2–3, s. 3 i n.

6 J. Piątowski, System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątkowski, Wrocław 1985, 
s. 393 i n. 

7 Uchwała SN z 16.01.1964 r., III CO 64/63, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1964, 
nr 11, poz. 220; wyrok SN z 17.11.1967 r., I CR 296/66, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1968 
nr 7, poz. 125; uchwała SN z 19.12.1991 r., III CZP 133/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992, 
nr 7–8, poz. 171; uchwała SN (7) z 10.04.1991, III CZP 76/90, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 
1991, nr 10–12, poz. 117.

8 P. Warczyński, Przesunięcia między majątkami małżonków w czasie trwania wspólności 
majątkowej, „Państwo i Prawo” 2009, nr 1, s. 91. 
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sytuacja, w której małżonkowie mogli rozporządzić przedmiotem należącym do 
majątku wspólnego tylko na rzecz osoby trzeciej, z wyłączeniem ich samych9. 
Ponadto podkreślono, że wspólność ustawowa ma służyć przede wszystkim mał-
żonkom10 oraz że istnieje ona także, jak nie ma żadnych składników11. Zauwa-
żono, że gdyby ustawodawca chciał ograniczyć te uprawnienia, uregulowałby tę 
kwestię expressis verbis12. Ostatni pogląd uznano jednak za nietrafny, gdyż od-
powiedni przepis już istnieje i jest nim art. 58 § 1 i 2 k.c., który przesądza o tym, 
kiedy czynność prawna jest nieważna13. 

Zgodnie z odmiennym stanowiskiem, do czynności prawnych mających 
na celu zmianę przynależności przedmiotu z majątku wspólnego do majątku 
osobistego, wymagane jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Zwolen-
nicy tego rozwiązania argumentują, że małżonkowie przez dokonywanie czyn-
ności prawnych nie mogą zmieniać składu wspólności, gdyż Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy przewiduje możliwość zmodyfikowania ustroju ustawowego przez 
zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. Przesunięcia przedmiotów z majątku 
wspólnego do majątków osobistych mogą natomiast doprowadzić do obejścia pra-
wa i faktycznego podziału majątku wspólnego14. Ponadto zauważono, że pomimo 
to, iż zawarcie małżeństwa nie wpływa na ograniczenie zdolności do czynności 
prawnych osób, którego je zawarły, to wstąpienie w ten związek oddziałuje na 
sytuację majątkową i osobistą małżonków. Muszą oni podporządkować się regu-
łom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które są bezwzględnie obowiązujące, co 
sprawia, że małżonkowie nie mogą na przykład żądać podziału majątku wspól-
nego czy zobowiązać się do rozporządzenia swoim udziałem (art. 35 k.r.o.). Zwo-
lennicy tego stanowiska uznają, że swoboda dokonywania czynności prawych, 
przez sam fakt zawarcia małżeństwa, została ograniczona15. Nie przekonuje ich 
więc pogląd, że prowadzi to do naruszenia pozycji małżonków przez to, że prawo 
nie pozwala im dokonywać pewnych czynności, które mogą być realizowane 

9 J. Wiącek, Glosa do postanowienia SN z dnia 6 czerwca 1975 r. (syng. akt III CRN 
134/75), „Nowe Prawo” 1878/1/145, s. 147.

10 Uchwała SN z 10.04.1991, III CZP 76/90... 
11 A. Szpunar, Przesunięcia między majątkiem..., s. 7–8.
12 P. Warczyński, Przesunięcia między majątkami..., s. 92.
13 G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 197–198. 
14 J. Piątowski, System prawa rodzinnego..., s. 393 i n. 
15 A. Lutkiewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 10.04.1991, sygn. akt III CZP 76/90, „Orzecz-

nictwo Sądów Polskich” 1994, nr 2, poz. 25. 
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z osobami trzecimi16. Od zasady konieczności zawierania umów majątkowych 
małżeńskich zwolennicy omawianego poglądu dopuszczają wyjątek, dotyczący 
przedmiotów służących do zaspokajania potrzeb osobistych jednego małżonka 
czy drobnych wydatków konsumpcyjnych. Można je przenosić za pomocą umów 
cywilnoprawnych17. Podniesiono jednak, że trudno jest ustalić, które przesunię-
cia należą do drobnych, a które wymagają zawarcia umowy majątkowej18. Do tej 
ostatniej kategorii nie można moim zdaniem zaliczyć nieruchomości.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu zaprezentowanym we wstępie przychylił się 
do pierwszego z omawianych stanowisk i uznał, że rozporządzenia przedmiotem 
między majątkami małżonków nie uznaje się za umowę majątkową małżeńską. 
Potwierdził tym samym przyjętą już przez siebie linię orzeczniczą19. 

Na marginesie warto dodać, że jako przykład odejścia od linii orzeczniczej 
Sądu Najwyższego w omawianej problematyce podaje się orzeczenie z 28.01.1988 
roku20, w którym Sąd przyjął, że nie jest dopuszczalne rozporządzanie przez 
małżonków poszczególnymi składnikami majątku wspólnego na rzecz majątku 
osobistego każdego z nich21. Inne orzeczenie, które się wskazuje, to postano-
wienie22, w którym Sąd stwierdził, że nie można przenosić przedmiotów z ma-
jątku wspólnego do osobistego, jako prowadzące do zniesienia współwłasności. 
Jak zauważono już w literaturze, orzeczenie to zapadło w trochę innej sytuacji 
niż omawiane wcześniej. Dotyczyło ono podziału majątku wspólnego w cza-
sie trwania wspólności, a nie przenoszenia przedmiotów między majątkami 
małżonków23. Ponadto jest ono zgodne z treścią art. 35 k.r.o., który wprowadza 

16 A. Lutkiewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 10.04.1991... 
17 J. Piątowski, System prawa rodzinnego..., s. 397–398.
18 A. Szpunar, Przesunięcia między majątkiem..., s. 6.
19 Zob. uchwały SN z 16.01.1964 r., III CO 64/63...; z 19.12.1991 r., III CZP 133/91...; 

uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10.04.1991 r., III CZP 76/90...; wyrok 
z 28.04.2004 r., III CK 469/02, OSNC 2005, nr 5, poz 85; postanowienie SN z 20.02.2008 r., 
II CSK 451/2007, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 6, s. 285.

20 Uchwała SN z 28.01.1988 r., III CZP 86/87, niepubl. 
21 E. Holewińska-Łapińska, Ochrona wierzyciela jednego z małżonków pozostających 

w umownym ustroju majątkowym, w: Studia i analizy Sądu Najwyższego. Tom 2, red. A. Ślezbak, 
W. Wróbel, Warszawa 2008, s. 78. 

22 Postanowienie SN z 6.06.1975 r., III CRN 134/75, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 
1976/6/136.

23 A. Szpunar, Przesunięcia między majątkiem..., s. 10 i n.; J. Wiącek, Glosa do posta-
nowienia SN z dnia 6 czerwca 1975 r...; J. Panowicz-Lipska, Glosa do Postanowienia SN z dn. 
6.6.1975 r... 
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ograniczenie w rozporządzaniu składnikami majątku wspólnego. Jest więc spój-
ne z całą linią orzeczniczą. 

Przeniesienie nieruchomości pomiędzy majątkami małżonków  
za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej 

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego 
wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność 
majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 k.r.o). 
Umowa ta może zostać zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, jak 
i podczas jego trwania. Do umów majątkowych, modyfikujących wspólność ma-
jątkową zaliczamy te, które ją poszerzają lub ograniczają. Pozostałe dwa rodza-
je w ogóle znoszą wspólność ustawową. Zauważono, że problem przenoszenia 
przedmiotów i ochrony wierzycieli dotyczy także sytuacji, gdy małżonkowie 
pozostają w ustroju rozdzielności24.

W literaturze przedmiotu nie ma jednak jednolitego stanowiska, czy inter-
cyza może zmieniać zasady przynależności poszczególnych przedmiotów, czy 
tylko określonych grup składników. 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu przywołanego we wstępie orzeczenia przy-
pomniał, że umowa majątkowa małżeńska ma charakter ustrojowy. Zmienia 
dotychczas obowiązujący ustrój majątkowy przez rozszerzenie lub ogranicze-
nie wspólności ustawowej albo ustanowienie rozdzielności majątkowej. Celem 
intercyzy jest ustalenie zasad, według których mają się kształtować wzajemne 
stosunki majątkowe małżonków25. Umowy majątkowe porównywane są także 
niekiedy do umów założycielskich, które mają cechy umowy ramowej26. W li-
teraturze przedmiotu zauważono, że gdy umowę majątkową zawierają przyszli 
małżonkowie ma ona charakter wyłącznie organizacyjny, gdyż dotyczy tylko 

24 M. Łączkowska, Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle 
ustroju wspólności ustawowej, Warszawa 2006, s. 62. 

25 M. Goettel, Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji, w: Europeizacja prawa 
prywatnego, red M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 305. 

26 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność małżeńskiej umowy majątkowej, „Studia Prawnicze” 
1984, nr 4, s. 118; T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, 
T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 263. Odmiennie G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 85–87, który uwa-
ża, iż nie są to umowy organizacyjne, gdyż pełnią rolę służebną wobec stosunku podstawowego 
– małżeństwa. Nie prowadzą do powstania „nowej struktury organizacyjnej”. Jest to według au-
tora nienazwana umowa cywilnoprawna, która nie jest żadnym typem umów zobowiązujących.



177Przenoszenie nieruchomości z majątku wspólnego małżonków...

zasad przynależności składników do majątków małżonków, natomiast gdy 
jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa, modyfikuje istniejący już ustrój 
i wprowadza nowy. Umowa majątkowa może także powodować przesunięcia 
określonych praw majątkowych między majątkami małżonków27. Przesunięcia 
te są skutkiem postanowień organizacyjnych28, natomiast samo rozporządze-
nie poszczególnymi przedmiotami z majątku wspólnego do majątku osobistego 
nie może być traktowane jako umowa majątkowa małżeńska29 w znaczeniu art. 
47–51 k.r.o., gdyż nie oznacza ono, że w przyszłości przedmioty majątkowe tego 
samego rodzaju należeć będą do majątku osobistego30. Zatem właściwą formą do 
dokonania przenoszeń jest forma przepisana dla danej czynności31 i na tej pod-
stawie ocenia się ważność umowy. W przypadku przenoszenia nieruchomości 
jest to forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 77 § 2 k.c. w zw. 
z art. 158 k.c.). 

W literaturze podniesiono także, że małżonkowie nie zawierają umowy 
majątkowej małżeńskiej zasadniczo w celu dokonania darowizny określonego 
przedmiotu na rzecz jednego z małżonków32. Wymóg sporządzania intercyz do 
przesunięć majątkowych byłby zatem oderwany od realiów praktyki społecznej, 
gdyż małżonkowie często przenoszą między majątkami przedmioty33. Umowa 
majątkowa małżeńska nie zawsze musiałaby być zgodna z zamiarem stron, bo 
małżonkowie nie muszą chcieć przenosić wszystkich składników danego typu, 
a tylko pojedyncze34. 

Stanowisko przeciwne do zaprezentowanego powyżej wyrażają natomiast 
zwolennicy umowy majątkowej. Zauważają oni, że brzmienie art. 47 § 1 k.r.o. 
nie daje podstaw do twierdzenia, że umowa majątkowa nie może dotyczyć kon-
kretnego przedmiotu35. Zmiana reżimu prawnego oznaczonego składnika, po-
legająca na jego włączeniu do majątku wspólnego lub wyłączeniu, powoduje 

27 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 100–101.
28 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołow-

ski, Warszawa 2010, s. 265.
29 Wyrok SN z 9.09.2011 r., I CSK 616/10... 
30 Uchwała SN (7) z 10.04.1991, III CZP 76/90... 
31 Uchwała SN z 16.01.1964 r., III CO 64/63... 
32 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność małżeńskiej..., s. 127.
33 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 267.
34 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 99.
35 A. Lutkiewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 10.04.1991...; G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 200.
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zawsze rozszerzenie albo ograniczenie wspólności, a do tego powinna służyć 
umowa majątkowa36. Autorzy tego poglądu zwracają uwagę, że w czasie trwania 
małżeństwa nie można ograniczyć zawierania intercyz do przesunięć między 
majątkami małżonków tylko określonych rodzajów przedmiotów, bowiem umo-
wa majątkowa małżeńska dotyczyć może przenoszenia konkretnych przedmio-
tów majątkowych. Stwierdzenie, że umową można przenosić jedynie określone 
rodzajowo grupy przedmiotów, stanowiłoby ograniczenie swobody zawierania 
umów, w tym swobody kształtowania ich treści. Takie ograniczenie nie wynika 
z art. 47 k.r.o. Wręcz przeciwnie, artykuł ten stanowi, że małżonkowie mogą 
w umowie majątkowej małżeńskiej wspólność ustawową, np. rozszerzyć, a prze-
niesienie nieruchomości z majątku osobistego do wspólnego jest takim rozsze-
rzeniem37. Ponadto przemawiają za tym reguły wykładni gramatycznej i celo-
wościowej. Ustawodawca nie wskazał, że umową można przenosić przedmioty 
oznaczone co do gatunku czy oznaczone co do tożsamości. Wykładnia syste-
mowa Kodeksu cywilnego wskazuje natomiast, że jeżeli ustawodawca zamie-
rzał wprowadzić takie ograniczenia, to robił odpowiednie zastrzeżenie w prze-
pisach38. 

Zauważono także, że włączenie nieruchomości z majątku osobistego do 
wspólnego i odwrotnie jest dopuszczalne w zasadzie tylko w intercyzie39. Uza-
sadnione jest to tym, że trudno byłoby sformułować poprawną jurydycznie umo-
wę cywilnoprawną. Nie wiadomo, co miałoby być przedmiotem tej umowy – czy 
udział, czy cała nieruchomość. Należy zauważyć, że małżonek właściciel nie 
przenosi prawa własności całej nieruchomości, ponieważ dalej w ramach wspól-
ności zachowuje do całości współuprawnienie. Nie jest też dopuszczalne rozpo-
rządzanie udziałem, który w razie ustania małżeństwa przypadnie małżonko-
wi. W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej takich problemów nie ma40. 
Zauważono, że do przesunięcia przedmiotu między majątkami wystarczyłoby 
tylko ogólne lub rodzajowe określenie składników, które mają przejść między 
majątkami. Dla celów praktycznych i dla zapobieżenia ewentualnym sporom 

36 J. Piątowski, System prawa rodzinnego i opiekuńczego..., s. 516–518.
37 J. Gajda, T. Smyczyński, Umowne ustroje majątkowe, w: System Prawa Prywatnego. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, red T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 428–429. 
38 G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 200.
39 J. Gajda, T. Smyczyński, Umowne ustroje majątkowe..., s. 428–429. 
40 Ibidem. 
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celowe jest skonkretyzowanie przedmiotów, co dotyczy zwłaszcza nieruchomo-
ści41. 

Takiego zagrożenia nie spostrzegł Sąd Najwyższy w omawianym we wstę-
pie orzeczeniu, natomiast przykłady sformułowań, które mogą zostać zapisane 
w akcie notarialnym, aby skutecznie przenieść nieruchomość za pomocą umowy 
cywilnoprawnej, były także przedmiotem rozważań w literaturze42.

W literaturze przedmiotu pojawiły się ponadto postulaty de lege ferenda, 
żeby wyraźnie uregulować omawianą problematykę43. T. Smyczyński propo-
nuje, aby przesuwanie nieruchomości było skuteczne tylko za pomocą umowy 
majątkowej małżeńskiej. Ustawodawca mógłby wprowadzić przepis stanowią-
cy o tym, że przeniesienie prawa z majątku wspólnego do osobistego nie jest 
skuteczne względem wierzyciela, którego wierzytelność powstała przed dokona-
niem tej czynności44. Rozwiązanie to służyłoby ochronie wierzycieli, do których 
obecnie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zauważono także, że 
istotne jest, aby ustawodawca w wyraźny sposób oddzielił intercyzy od umów, 
których celem jest dokonywanie przesunięć między majątkami małżonków45. 

Skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej

Zasadniczo umowa majątkowa małżeńska jest skuteczna z chwilą zawarcia 
i nie może działać wstecz46. Wyjątkowo może dojść do sytuacji działania wstecz-
nego, gdy małżonkowie rozszerzają wspólność o przedmioty należące już do ma-
jątku osobistego47. Ponadto małżonkowie mogą wywołać podobny skutek, ogra-
niczając wspólność ustawową w odniesieniu do przedmiotów, które już należą 

41 Uchwała SN z 23.03.1995 r., III CZP 32/95, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” 1995, 
nr 6, poz. 98. 

42 J. Wiącek, Glosa do postanowienia z dnia 6 czerwca 1975 r...., s. 147.
43 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Kraków 2013, s. 129. Takiej potrzeby nie widzi jednak 

M. Goettel, Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji, w: Europeizacja prawa prywatnego, 
red M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 312. 

44 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 99–100. 
45 G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 195.
46 R. Sztyk, Małżeńskie ustroje majątkowe w praktyce notarialnej, „Rejent” 2004, nr 6, 

s. 27; G. Jędrejek, Intercyzy..., s. 202.
47 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność..., s. 130.
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do majątku objętego wspólnością majątkową. Pozostałe postanowienia umowy 
rozszerzającej wspólność znajdują natomiast zastosowanie na przyszłość. 

W sytuacji, gdy małżonkowie ograniczają wspólność, to współwłasność 
danych przedmiotów ulega przekształceniu ze współwłasności ustawowej 
w umowną. W ten sposób nie dochodzi jednak do przesunięcia majątkowego 
między małżonkami. Umowa majątkowa ograniczająca wspólność ustawową 
o składniki, które należały do majątku wspólnego powoduje, że wspólność łącz-
na w stosunku do tych składników przekształca się we wspólność ułamkową, 
która wchodzi do majątków osobistych każdego małżonka48. Nie ma tu skutku 
rozporządzającego, gdyż przedmioty te należały wcześniej do majątku małżon-
ków, dochodzi jedynie do przekształcenia wspólności łącznej w ułamkową49. 
Zauważono w literaturze także, że sytuacje prawne powstałe przed zawarciem 
intercyzy zmieniającej udziały w nieruchomości, nie trwają w dotychczasowej 
postaci, ale ulegają przekształceniu i dostosowaniu do ułamkowego charakteru 
prawa, które obciążają (art. 207 k.c.). Podkreślono, że takie ograniczenie może 
być korzystne dla wierzycieli, gdyż małżonkowie będą odpowiadać swoimi ma-
jątkami osobistymi50. 

Można wskazać też na takie sytuacje, gdy przez zawarcie umowy mająt-
kowej wystąpi skutek rozporządzający, np. gdy poszerzono majątek wspólny 
o składniki należące do majątku osobistego, w którym znajdowała się nieru-
chomość. Przed zawarciem umowy właścicielem był tylko jeden małżonek, a po 
jej zawarciu oboje stają się właścicielami. W takiej sytuacji dochodzi zatem do 
transferu przedmiotu między majątkami małżonków. Jest on skutkiem zawarcia 
umowy majątkowej, a nie jej celem. 

Ograniczenia w przenoszeniu nieruchomości z majątku wspólnego  
do majątku osobistego 

Jak już podkreślono, większość przedstawicieli doktryny i judykatury uwa-
ża, że można przenosić nieruchomości między majątkami małżonków. Warto, 
dla nadania problematyce szerszego kontekstu, zastanowić się, czy są jakieś 

48 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 272; Wyrok SN z 9.09.2011 r., I csK 
616/10...

49 A. Dyoniak, Pojęcie i ważność..., s. 131.
50 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 271–272.
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ograniczenia w rozporządzaniu przedmiotami z majątku wspólnego do mająt-
ków osobistych51. Czy umową można przenosić podstawowe składniki majątku 
wspólnego52? 

Rozporządzanie rzeczą jest jednym z atrybutów prawa własności, którego 
ochronę zapewnia Konstytucja. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porząd-
ku pub licznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wol-
ności i praw (art. 31 ust 3, art. 64 ust 1 i 3 Konstytucji).

Na wstępie należy zauważyć, że prawo cywilne niekiedy przewidu-
je ograniczenia w rozporządzaniu prawem własności, np. prawo pierwokupu 
(art. 595 k.c.), czy zakaz podziału majątku spółki cywilnej w trakcie jej istnienia 
(art. 863 § 3 k.c.). Przekładając to na grunt przepisów o ustroju wspólności ma-
jątków małżeńskich, jako przykład można podać nieruchomość, którą małżonek 
włożył jako wkład do spółki cywilnej i stanowi ona współwłasność łączną jego 
i innego wspólnika. Aby dokonać rozporządzenia tą konkretną nieruchomością, 
należałoby najpierw wyłączyć ją ze spółki przez wypowiedzenie swojego w niej 
udziału lub rozwiązanie spółki(art. 871 k.c.). 

Szczególne uregulowania dotyczą także przedmiotów darowanych czy 
odziedziczonych. Należy zauważyć, że małżonkowie zawierający umowę mająt-
kową małżeńską rozszerzającą wspólność nie mogą postanowić, że przedmioty, 
które nabędą przez dziedziczenie lub darowiznę wejdą do majątku wspólnego 
(art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o.). Takie postanowienie mogłoby być sprzeczne z wolą 
spadkodawcy czy darczyńcy. Jeżeli nieruchomość znajdzie się już w majątku 
osobistym małżonka, staje się on jej właścicielem i może dowolnie nią rozporzą-
dzać53. Ograniczeń w przenoszeniu nieruchomości nie ma zatem w przypadku 
przedmiotów darowanych czy odziedziczonych, które weszły już do majątku 
osobistego.

Omawiając ograniczenia możliwości dokonywania przesunięć nierucho-
mości z majątku wspólnego do osobistego należy przede wszystkim mieć na 
uwadze, że w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie 

51 Postanowienie SN z 20.02.2008 r., II CSK 451/07...
52 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 118.
53 Odmiennie J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne..., s. 128. 
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może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani 
zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólno-
ści przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach 
należących do tego majątku (art. 35 k.r.o.). W kategorii tej mieszczą się także 
czynności prowadzące do podziału majątku wspólnego54. 

Podział majątku wspólnego w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego polega na definitywnym rozliczeniu między małżonkami, 
stosownie do wielkości udziałów, w zakresie praw majątkowych, które weszły 
w skład tego majątku. Zatem rozporządzenie przedmiotem, jeżeli nie zmierza do 
tego rozliczenia, nie jest podziałem majątku wspólnego55. Nieważne będą zatem 
czynności, których cel i treść wskazują na zamiar podziału majątku wspólnego56.

Analizując, czy przeniesienie przedmiotu z majątku wspólnego do majątku 
osobistego narusza art. 35 k.r.o., nie można wskazać jednego generalnego wzor-
ca, z którego będzie wynikało, że zachowanie małżonków narusza ten artykuł. 
Aby uzyskać odpowiedź, czy małżonkowie doprowadzają do podziału majątku 
wspólnego, trzeba zbadać każdą sytuację faktyczną oddzielnie, uwzględniając 
m.in. skład majątków małżonków, wartość składnika, który podlegał rozporzą-
dzeniu, a także proporcje wartości tego składnika do całego majątku. Istotny 
jest również cel działania małżonków. Nie można przy tym domniemywać, że 
działania małżonków prowadzą do podziału majątku wspólnego, gdyż samo 
rozporządzenie przez małżonka takim przedmiotem nie stanowi podziału tego 
majątku. Czynności takie nie sprzeciwiają się także normom z art. 36–40 k.r.o., 
które regulują zarząd majątkiem wspólnym57. 

W doktrynie podnosi się, że umowa między małżonkami nie może zmie-
niać podstawowych składników ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, bo 
prowadziłoby to do obejścia prawa. Umowa byłaby wówczas nieważna (art. 58 
§ 1 k.c.)58. Celem takiego uregulowania jest ochrona majątku wspólnego. Mał-
żonkowie, zawierając związek małżeński, zdecydowali się podlegać ustrojowi 
wspólności ustawowej, zgodzili się na ustawowy sposób przynależności przed-
miotów do poszczególnych majątków i tym samym nałożyli na siebie pewne 

54 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 98.
55 Uchwała SN z dn. 10.04.1991, III CZP 76/90... 
56 J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe, w: Małżeńskie prawo majątkowe, 

red. J. Ignaczewski, Warszawa 2008, s. 69–70.
57 Uchwała SN z 10.04.1991, III CZP 76/90... 
58 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny..., s. 268.
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ograniczenia. Gdyby chcieli zmienić ustrój, ustawodawca dał im możliwość 
zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej. Należy zauważyć, że ograniczenia 
takiego nie ma natomiast w stosunku do osób trzecich i małżonkowie mogą da-
rować obcej osobie także podstawowy składnik majątku.

Przeciwnicy dokonywania rozporządzeń między majątkami małżonków 
przez umowy z kodeksu cywilnego podnoszą, że może zdarzyć się tak, że syste-
matyczne darowizny podzielą majątek wspólny i w konsekwencji będą stanowiły 
obejście prawa dotyczącego zakazu jego podziału w czasie trwania wspólności59. 
Obawiają się też, że dopuszczalność przesunięć przedmiotów między małżon-
kami pozbawia praktycznego znaczenia przepisy o składzie majątku wspólnego 
czy też o małżeńskich umowach majątkowych60. Do umów małżonków o prze-
niesienie przedmiotów nie mają tym samym zastosowania przepisy o szczegól-
nej ochronie osób trzecich (art. 471 k.r.o.). Odpowiadając na te zarzuty, należy 
zwrócić uwagę na fakt, że dokonywanie rozporządzeń nie powoduje likwidacji 
wspólności majątkowej, gdyż do jej istnienia nie jest potrzebny konkretny ma-
jątek61. Do majątku wspólnego dalej przynależeć będą kolejne nabywane przed-
mioty, nie zmienia się też sposób zarządu tymi składnikami czy obowiązek in-
formowania między małżonkami o wykonywanym zarządzie. 

Nieważne na postawie art. 58 § 1 k.c. będą zatem takie czynności prawne 
między małżonkami, których treść lub cel wskazują, że zmierzają do podziału 
majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności62. Ustawodawca ograniczył tu-
taj zasadę swobody zawierania umów. Zatem jeżeli nieruchomość jest jedynym, 
albo istotnym składnikiem majątku wspólnego, a przeniesienie jej do majątku 
osobistego ma na celu podział tego majątku, to wówczas ta czynność będzie nie-
ważna. Łatwo można wyobrazić sobie jednak sytuację, że małżonkowie przeno-
szą jedyną nieruchomość do majątku osobistego małżonka, np. aby mąż włączył 
ją do spółki cywilnej, a nie mają przy tym zamiaru podziału majątku wspólnego. 
z drugiej strony, może dojść do sytuacji, gdy chcąc chronić majątek wspólny 

59 A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cy-
wilnoprawne współmałżonka, Bydgoszcz–Gdańsk 2003, s. 34 i n.; E. Skowrońska-Bocian, Mał-
żeńskie..., s. 83–84; Postanowienie SN z 20.02.2008 r., II CSK 451/07. 

60 J. Piątowski, System prawa rodzinnego..., s. 396.
61 Uchwała SN z 10.04.1991r., III CZP 76/90...; J. Panowicz-Lipska, Glosa do Postanowie-

nia SN z dn. 6.6.1975... 
62 Postanowienie SN z 6.06.1975 r., III CRN 134/75...; Uchwała SN z 10.04.1991 r., III CZP 

76/90...
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przed wierzycielami, małżonkowie przenoszą nieruchomość do majątku osobi-
stego małżonka, który nie jest dłużnikiem. 

W judykaturze podniesiono także, że rozporządzenie składnikiem ma-
jątku wspólnego powinno odpowiadać podstawowym obowiązkom małżon-
ków, takim jak współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek 
założyli (art. 23 k.r.o.) oraz przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 
(art. 27 k.r.o.)63. W literaturze wyrażono natomiast pogląd, że: „dokonanie ta-
kiego rozszerzenia nie jest dowolne i musi pozostać w logicznym i funkcjonal-
nym związku kauzalnym z dokonanymi zmianami ustroju majątkowego oraz 
kompleksowo ujmowaną sytuacją obojga małżonków, nie tylko majątkową, ale 
i osobistą, rodzicielską, zawodową, a także zdrowotną”64. 

Rozważając zatem, czy czynność małżonków nie jest sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego (art. 58 k.c. – np. z zasadą równouprawnienia małżon-
ków, dobrem rodziny i zapewnieniem jej odpowiednich warunków bytu) i tym 
samym nieważna, należy uwzględniać różnorodne czynniki, m.in. konkretną sy-
tuację małżonków, zasady racjonalnej gospodarki, zmieniającą się sytuację go-
spodarczą, mającą znaczenie dla podejmowania decyzji majątkowych65. Pojawił 
się jednak pogląd przeciwny, zgodnie z którym wzgląd na wykonanie obowiąz-
ku zaspokajania potrzeb rodziny i w ogóle obowiązek alimentacyjny jest zbęd-
ny, gdyż na te obowiązki wybór ustroju nie ma znaczenia. Zauważa się też, że 
po wielu latach, gdy pojawią się między małżonkami spory, skuteczność umów 
między małżonkami mogłaby być podważana66. 

Ochrona wierzycieli małżonka dłużnika, w sytuacji gdy małżonkowie  
dokonali przeniesienia nieruchomości pomiędzy ich majątkami 

Opowiadając się za dopuszczalnością przesunięć nieruchomości między 
majątkami małżonków, trzeba także rozważyć sposób ochrony wierzycieli mał-
żonków. 

Możliwość dokonywania omawianych rozporządzeń jest podyktowa-
na ochroną samych małżonków, ich prawa własności, a także leży w interesie 

63 Uchwała SN z 10.04.1991 r., III CZP 76/90... 
64 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 270.
65 Uchwała SN z 10.04.1991 r., III CZP 76/90.... 
66 T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 98.
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wolności obrotu gospodarczego. Przenoszenie nieruchomości może jednak spo-
wodować, że kontrahenci małżonka-dłużnika nie znajdą zaspokojenia swoich 
roszczeń. Wprowadzenie zakazu czy ograniczenia przenoszenia przedmiotów 
majątkowych między majątkami małżonków nie można uzasadniać ochroną 
wierzycieli. Takie ograniczenie prawa własności byłoby niekonstytucyjne ze 
względu na brak proporcjonalności. Należy pamiętać, że małżonkowie mogą 
przecież dobrowolnie przenosić rzeczy na osoby trzecie. 

 Wierzyciele mają jednak pewne instrumenty ochrony swoich roszczeń. 
Ochrona jest ułatwiona, ponieważ prawo ustanawia w wypadku małżonków, 
w niektórych sytuacjach, domniemanie działania na szkodę wierzyciela. Dla 
ustalenia pozycji wierzycieli należy porównać ich sytuację, gdy małżonkowie 
dokonują rozporządzeń między sobą i na rzecz osoby trzeciej. W którym przy-
padku kontrahenci są w lepszym położeniu? 

W wypadku dokonania przesunięcia z majątku wspólnego do majątku oso-
bistego jednego z małżonków, wierzycielowi przysługuje ochrona na ogólnych 
zasadach przewidzianych w art. 59 i 527 § 1 k.c., tj. względna nieważność umo-
wy albo skarga paulińska. Uzupełniająco należy dodać, ze kolejna możliwość 
odnosi się do ochrony z umowy majątkowej małżeńskiej, w przypadku gdy in-
tercyza powoduje skutek wsteczny. Sposób ochrony wierzycieli zależy zatem od 
sposobu transferu przedmiotu. 

Omawiając pierwszy sposób dokonywania przesunięć rzeczy, tj. za pomo-
cą umowy cywilnoprawnej, należy omówić instytucję względnej nieważności 
czynności prawnej i skargę paulińską. Obie są wykorzystywane przez wierzy-
cieli, którzy nie mogą znaleźć zaspokojenia swoich roszczeń z powodu działania 
dłużnika. Obie powodują skutki tylko względem nich, a nie erga omnes. 

W razie zawarcia przez małżonków umowy, której wykonanie czyni całko-
wicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczenia osoby trzeciej, 
osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli 
małżonkowie o jej roszczeniu wiedzieli albo jeżeli umowa była nieodpłatna (art. 
59 k.c.). Uznania za bezskuteczną nie można domagać się po upływie roku od jej 
zawarcia. Taka sama droga ochrony przysługuje wierzycielowi, gdy przedmiot 
był przeniesiony na osobę trzecią. 

Druga możliwość ochrony to wykorzystanie instytucji skargi paulińskiej. 
Można z niej skorzystać, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli, osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową (art. 
527 k.c.). Wówczas każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za 
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bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością po-
krzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia (współmałżonek) o tym wiedziała lub 
przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Przepis ten dopusz-
cza zatem możliwość działania przez małżonka na szkodę wierzycieli67. Wpro-
wadza jednak ochronę kontrahentów, którzy zostali w ten sposób pokrzywdzeni. 
Prawo przewiduje także ułatwienia dowodowe przez ustanowienie domniemań. 
Domniemywa się bowiem, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzyciela, jeżeli dokonał rozporządzenia na korzyść osoby, która pozostawa-
ła z nim w bliskim stosunku (art. 527 § 2 k.c.), albo czynność była nieodpłat-
na (art. 528 k.c.), np. darowizna. Małżonkowie, którzy dokonują rozporządzeń 
między sobą, z reguły pozostają w stosunku bliskości. Wierzyciel jest zatem 
w korzystniejszej sytuacji niż gdyby majątek był przenoszony na osoby trzecie. 
Wierzyciel musi udowodnić podstawę domniemania – tj. istnienie bliskiego sto-
sunku między dłużnikiem a osobą trzecią w chwili dokonywania zaskarżonej 
czynności. Małżonek będzie uznany za osobą najbliższą, a tym samym będzie 
objęty domniemaniem, zgodnie z którym dłużnik działa na szkodę wierzycieli. 
Przy rozporządzeniu na rzecz osoby trzeciej domniemania będą obowiązywa-
ły przy czynnościach nieodpłatnych, gdy stroną umowy będzie przedsiębiorca 
pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych albo inna dla 
małżonka osoba bliska.

 Wyrażono pogląd, że korzystniejsze dla wierzyciela jest przeniesienie 
przedmiotów za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej68, gdyż skuteczność 
umowy majątkowej względem nich zależy od tego, czy o umowie i jej rodzaju 
wiedzieli (art. 471 k.r.o.). Jeżeli kontrahent nie został odpowiednio poinformowa-
ny, wówczas stosunki majątkowe względem niego ocenia się tak, jakby umowa 
majątkowa nie została zawarta. Ochrona będzie jednak występowała tylko w sy-
tuacji, gdy rozporządzenie danym składnikiem albo zmiana udziałów we współ-
własności jest skutkiem zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej. 

W literaturze podnosi się, że wierzyciel nie ma obowiązku dokładania sta-
rań, aby ustalić sytuację majątkową małżonków, gdyż to na nich spoczywa ciężar 
udowodnienia, że informowali kontrahenta o umowie majątkowej i jej rodzaju69. 
Wierzyciel może mieć wówczas wiedzę, że nieruchomość została przeniesiona 

67 P. Warczyński, Przesunięcia między majątkami... , s. 89.
68 T. Smyczyński, Prawo rodzinne ..., s. 99.
69 A. Lutkiewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 10.04.1991...
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z majątku wspólnego do osobistego i przeniesienie to jest względem niego sku-
teczne. Nie zawsze jednak tak będzie, gdyż wierzyciel będąc poinformowany 
o zawarciu umowy, nie musi znać jej treści. Kodeks rodzinny z 1950 roku regulo-
wał tę kwestie inaczej. Zgodnie z art. 28 § 3 k.r. małżonkowie mogli powoływać 
się wobec osób trzecich na umowę majątkową małżeńską tylko wtedy, gdy jej 
treść była tym osobom wiadoma. De lege lata uważa się, że kontrahent nie musi 
znać dokładnie postanowień umowy. Wówczas to on musi podjąć starania, aby 
ustalić, co stało się z nieruchomością, kto jest jej aktualnym właścicielem i pod-
jąć dalsze kroki prawne, aby szukać zaspokojenia z tej nieruchomości. Staranny 
wierzyciel w każdym przypadku będzie dążył do dokładnego wyjaśnienia sytu-
acji majątkowej małżonka. Zwraca się też uwagę, że do zawarcia umowy mająt-
kowej małżeńskiej nie mają zastosowania przepisy dotyczące instytucji skargi 
paulińskiej70. Ochrona wierzyciela w tym wypadku może być niewystarczająca 
ze względu na nieznajomość treści umowy majątkowej. 

Postawić można też pytanie, czy małżonek, który wyraził zgodę na doko-
nanie czynności staje się stroną czynności prawnej? Należy przypomnieć, że 
w przypadku rozporządzenia nieruchomością, zgoda małżonka jest potrzebna 
do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej 
do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków (art. 37 
§ 1 pkt 1 k.r.o.). Jak zatem wygląda odpowiedzialność za czynność, gdy współ-
małżonek rozporządził nieruchomością, a dłużnik wyraził na to zgodę? Jeżeli 
dłużnik nie staje się stroną czynności71, to czy wówczas może dojść do utrudnień 
dla wierzycieli w ochronie ich praw przy wytaczaniu powództw na podstawie 
skargi paulińskiej? W tej sytuacji na szkodę wierzyciela nie działa dłużnik, tylko 
jego małżonek. Działanie to może udaremnić egzekucję, w sytuacji gdyby klau-
zula wykonalności mogła być nałożona na majątek wspólny. Małżonek-dłużnik 
może przecież porozumieć się ze współmałżonkiem, aby ten dokonał darowi-
zny nieruchomości z majątku wspólnego na swój majątek osobisty, na którą 
on – dłużnik wyrazi zgodę. Może też celowo nie potwierdzać dokonanej czyn-
ności, aby uniemożliwić wierzycielowi wszczęcie postępowania na podstawie 
skargi paulińskiej. Czy w opisanych wyżej sytuacjach zostaje jednak spełniona 
przesłanka do wstąpienia ze skargą paulińską? Czy działania współmałżonka 

70 Wyrok SN z 9.09.2011 r., I CSK 616/10...
71 A. Szpunar, Przesunięcia między majątkiem..., s. 14; T. Smyczyński, Prawo rodzinne 

i opiekuńcze..., s. 96; J. Panowicz-Lipska, Glosa do Postanowienia SN z dn. 6.6.1975 r....
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zaliczamy też do czynności prawnych dłużnika? Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
wydanym w sytuacji, w której dłużnikiem był tylko jeden z małżonków, a da-
rowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego została doko-
nana przez dłużnika i jego małżonka stwierdził, że wierzyciel może domagać 
się uznania tej czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie art. 527 § 1 
k.c.72 Sąd uznał, że co prawda dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, ale 
i drugi odpowiada za dług. Współmałżonek musi zatem znosić egzekucję z ma-
jątku wspólnego według zasad z art. 41 k.r.o. Zdaniem Sądu Najwyższego nie 
ma przeszkód, aby obu małżonków określić mianem dłużników. Za wykładnią 
taką przemawiają wnioski wykładni językowej, systemowej oraz względy ce-
lowościowe. Wykładnia przeciwna prowadziłaby do osłabienia bezpieczeństwa 
obrotu oraz zachęcała do zachowań naruszających ochronę interesu wierzycieli. 
Stanowisko to powinno być analogiczne, także wtedy, gdy umowę rozporządza-
jącą przedmiotem zawarł jeden małżonek, ale za zgodą małżonka dłużnika73. 

Należy zauważyć, że wierzyciel może także powoływać się na nieważność 
czynności prawnej, gdyż w czasie trwania wspólności ustawowej nie można żą-
dać podziału majątku wspólnego (art. 35 k.r.o.). Małżonkowie nie mogą również 
rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie 
ustania wspólności przypadnie im w majątku wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego majątku. Zatem czynność prawna sprzeczna 
z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy 
przepis przewiduje inny skutek (art. 58 § 1 k.c.). W omawianej sytuacji nie ma 
przepisów, które nadawałyby tej czynności inny skutek, zatem czynności naru-
szające art. 35 k.r.o. są nieważne. W literaturze przedmiotu pojawiła się jednak 
wątpliwość, że często trudno będzie udowodnić celowe działania małżonków, 
szczególnie wtedy, gdy będą dokonywali przesunięć z majątku wspólnego do 
majątku osobistego sukcesywnie i w odstępach czasu74. Zauważono przy tym, 
że prawo nie chroni dostatecznie wierzyciela małżonka-dłużnika75. Nie można 
się jednak z tym zgodzić. Ochrona wierzyciela, jak już zostało to omówione, jest 
wystarczająca. 

72 Uchwała SN z 24.10.2003 r., III CZP 72/03, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 22, str. 1010.
73 M. Pyziak-Szafnicka, Glosa do uchwały SN 24.10.2003, III CZP 72/03, OSP 2004, nr 9, 

poz 116.
74 A. Lutkiewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 10.04.1991.... 
75 A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem..., s. 34 i n.; A. Lutkiewicz, Glosa 
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Warto też wspomnieć o ochronie wierzycieli przewidzianej w kodeksie kar-
nym. Dłużnik, który działa na szkodę wierzycieli, popełnia przestępstwo i pod-
lega odpowiedzialności karnej, a tym samym może zostać pozbawiony wolności. 
Przestępstwo popełnia ten, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub upa-
dłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że 
usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie, obciąża 
albo uszkadza składniki swojego majątku (art. 300 § 1 k.k.). Do innych przypad-
ków popełnienia przestępstwa możemy zaliczyć działania w celu udaremnie-
nia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnienia 
lub uszczuplenia zaspokojenia swojego wierzyciela przez to, że dłużnik usuwa, 
ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie, obciąża albo 
uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa 
znaki zajęcia (art. 300 § 2 k.k.). Surowszą odpowiedzialność dłużnik ponosi, gdy 
działa na szkodę wielu wierzycieli (art. 300 § 3 k.k.). Są to przestępstwa ścigane 
na wniosek pokrzywdzonego (wyjątek, gdy wierzycielem jest Skarb Państwa). 
Wierzycielom w procesie karnym przysługuje także możliwość żądania napra-
wienia szkody (art. 46 k.k.)76 czy wytoczenia powództwa cywilnego w procesie 
karnym (art. 62 k.p.k.)77.

z przedstawionych twierdzeń można wyprowadzić tezę, że ochrona wie-
rzycieli jest dostateczna. Są oni w lepszej sytuacji, ze względu na domniemania 
przy skardze paulińskiej, gdy małżonkowie dokonują przesunięć majątkowych 
względem siebie niż na osoby trzecie. 

Podsumowanie 

Słusznie większość przedstawicieli doktryny i judykatury twierdzi, że 
umowa małżonków, w której rozporządzają przedmiotem i przenoszą go z ma-
jątku wspólnego do majątku osobistego, nie jest umową majątkową małżeńską. 
Aby umowa taka była ważna, muszą zostać spełnione przesłanki z kodeksu 
cywilnego. Wierzycielom małżonków przysługują roszczenia chroniące ich pra-
wa na zasadach ogólnych, wyrażone w art. 59 k.c. i 527 k.c.

76 T. Bojarski, Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2013, s. 157–159. 
77 K. Boratyńska, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Boratyńska, Warsza-

wa 2012, s. 187–188.
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W orzecznictwie zauważono też, że zdarza się, że skutkiem zawarcia umo-
wy majątkowej jest przejście nieruchomości pomiędzy majątkami małżonków, 
np. gdy małżonkowie postanowią, że składniki majątków osobistych nabyte 
przed podpisaniem umowy, wejdą do wspólności ustawowej. Celem samej umo-
wy majątkowej nie jest jednak przenoszenie przedmiotów, tylko zmiany organi-
zacyjne w ich ustroju majątkowym. 

Pokreślić można, że dla przenoszenia nieruchomości potrzebna jest zawsze 
forma aktu notarialnego. Należy także zauważyć, że przenoszenie nieruchomo-
ści między majątkami małżonków wymaga zawarcia umowy, którą prawie za-
wsze podpisują oboje małżonkowie. Muszą oni zatem wspólnie zadecydować 
o przenoszeniu nieruchomości między ich majątkami. Wyjątkiem jest nieodpłat-
ne przeniesienie nieruchomości z majątku osobistego do majątku wspólnego, 
które może być dokonane tylko przez jednego małżonka (art. 37 § 1 k.r.o.).

Granicę w przenoszeniu nieruchomości między majątkami małżonków 
wprowadza art. 35 k.r.o., zgodnie z którym żaden z małżonków nie może w trak-
cie trwania wspólności żądać podziału majątku wspólnego, rozporządzać ani 
zobowiązać się do rozporządzenia udziałem, który przypadnie mu w majątku 
wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach. Każdy przypadek działania 
małżonków należy badać pod kątem jego zgodności z art. 35 k.r.o. indywidual-
nie, mając na względzie całokształt ich sytuacji majątkowej oraz cel podejmo-
wanych czynności. 

tRANSFeR ReAL eStAte FROM JOiNt eStAte OF SPOUSeS  
tO PeRSONAL ASSetS iN LiGHt OF JUDGMeNtS  

AND VieWS OF DOctRiNe 

Summary

The article concerns transfer object between spouses̀  property. After research-
ing it was found that spouses can move real estate between them with civil law con-
tracts. Sometimes it is also the effect of the matrimonial contract, for example when 
spouses agree that the components of personal assets, will come to the joint estate. But 
the purpose of the matrimonial contract itself is not moving objects, only the organiza-
tional changes in the matrimonial system of spouse. Transfer real estate always needs 
a form of a notarial deed. Polish law also introduces some restrictions on the transfer 



191Przenoszenie nieruchomości z majątku wspólnego małżonków...

this objects and protection of creditors of the spouses. In the literature, however, there 
were de lege ferenda postulates that the discussed issue should be expressly regulated. 

Translated by Anna UrbańskaŁukaszewicz

Keywords: family and guardianship code, spouses̀  property matrimonial agreement, 
transfer real estate between spouses̀  property, real estate, restrictions on the dis-
posal of real estate, creditors protection 
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StWieRDZeNie NABYciA SPADKU  
– UWAGi NA teMAt MOżLiWOści WZRUSZeNiA 

PRAWOMOcNeGO POStANOWieNiA O StWieRDZeNiU 
NABYciA SPADKU ORAZ ZAReJeStROWANeGO AKtU 

POśWiADcZeNiA DZieDZicZeNiA

Streszczenie

W artykule przedstawiono jedynie kwestię wzruszenia prawomocnego postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zarejestrowanego aktu poświadczenia. Kła-
dąc jednak nacisk na te sytuacje, gdy w obrocie znajdują się jednocześnie dwa postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo dwa akty poświadczenia dziedziczenia, albo 
wreszcie w sytuacji, gdy sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaś 
notariusz, co do spadku po tym samym spadkodawcy, wydał akt poświadczenia dzie-
dziczenia. W artykule przedstawiono kwestie proceduralne dotyczące sposobu zmiany, 
uchylenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jak i zareje-
strowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, a także regulacje dotyczące możliwości 
wznowienia postępowania. Celem autora jednak, oprócz omówienia w sposób usystema-
tyzowany wyżej wskazanych zagadnień, było przedstawienie kluczowych rozbieżności 
związanych z omawianą problematyką. Ponadto zwrócono uwagę na błąd legislacyjny, 
jaki znalazł się w art. 679 § 1 k.p.c. Najbardziej jednak problematyczne jest zagadnie-
nie dotyczące wznowienia postępowania. W zależności od uznawania jednego z dwóch 

* E-mail: eszubert@mec.univ.szczecin.pl.
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poglądów, wywodzących się z odmiennej interpretacji art. 679 w zw. z art. 524 k.p.c., 
można przyjąć, że wznowienie postępowania w sytuacji, gdy w obrocie występują dwa 
albo więcej prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym 
spadkodawcy, jest w ogóle niedopuszczalne. Przyjmując zaś drugą interpretację, należy 
przyjąć pogląd, zgodnie z którym wznowienie postępowania jest dopuszczalne w tych 
przypadkach, w których podstawa wznowienia nie pokrywa się z tą przewidzianą w art. 
679 k.p.c. 

Słowa kluczowe: akt poświadczenia dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku, 
czynności notarialne, postępowanie cywilne, prawo spadkowe, postępowanie 
spadkowe

Wprowadzenie

Instytucja stwierdzenia nabycia spadku została wprowadzona dekretem 
z 8 października 1946 roku Prawo spadkowe1. Nosiła wtedy nazwę stwierdze-
nia praw do spadku. Przez wiele lat stanowiła dla spadkobierców jedyną moż-
liwość udokumentowania praw po zmarłym spadkodawcy. Z czasem zauważo-
no konieczność wprowadzenia alternatywy, która stanowiłaby szybszy i mniej 
formalny sposób udokumentowania tych praw. W dniu 10 kwietnia 2007 roku 
został udostępniony druk Sejmu V kadencji nr 1651 zawierający projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw wraz z uza-
sadnieniem2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych 
innych ustaw weszła w życie dnia 2 października 2008 r.3, jednak faktycznie 
w części dotyczącej aktu poświadczenia dziedziczenia zaczęła być stosowana od 
1 marca 2009 roku, bowiem tego dnia uruchomiono elektroniczny rejestr aktów 
poświadczenia dziedziczenia prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. 

W obecnym stanie prawnym udokumentowanie nabycia spadku może więc 
nastąpić, z jednej strony, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporzą-
dzanego przez notariusza (art. 95a i n. Pr. Not.), który jest wydawany w drodze 

1 Dz.U. nr 60, poz. 328.
2 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw wraz 

z uzasadnieniem, druk nr 1651, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf, data pobrania: 13.10.2011.
3 Ustawa z 24.08.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. nr 181, poz. 1287).
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czynności notarialnej (art. 79 Pr. Not.). Z drugiej strony, udokumentowanie na-
bycia spadku może zostać stwierdzone w postępowaniu sądowym, zgodnie z try-
bem uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 669 i n.). 

Status sądowego stwierdzenia nabycia spadku oraz notarialnego aktu po-
świadczenia dziedziczenia jest w zasadzie równy. Należy podkreślić, że zare-
jestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego po-
stanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 95j Pr. Not.). Ponadto warto 
zaznaczyć, że kompetencje notariusza do spraw spadkowych określa się niekie-
dy jako „notarialne postępowanie spadkowe”4. W wypadku jednoczesnego wy-
stąpienia w obrocie obu tych dokumentów, dotyczących spadku po tym samym 
spadkodawcy, pierwszeństwo (w konsekwencji wyższa moc) zostało jednak 
przyznane postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

W artykule przedstawiono jedynie kwestię wzruszenia prawomocnego po-
stanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zarejestrowanego aktu poświad-
czenia dziedziczenia. Wskazano te sytuacje, gdy w obrocie prawnym znajdują 
się jednocześnie dwa postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo dwa 
akty poświadczenia dziedziczenia, albo wreszcie – gdy sąd wydał postanowie-
nie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaś notariusz co do spadku po tym samym 
spadkodawcy wydał akt poświadczenia dziedziczenia oraz sposoby zmiany albo 
usuwania z obrotu prawnego dokumentu stwierdzającego nabycie spadku nie-
zgodne z rzeczywistym stanem prawnym albo kolejnego dokumentu dotyczące-
go spadku po tym samym spadkodawcy.

1. Zaskarżenie, uchylenie, zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku oraz możliwość wznowienia postępowania

1.1. Uwagi ogólne

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest specyficzną instytucją, 
gdyż występuje stosunkowo wysokie ryzyko wydania postanowienia niezgod-
nego z rzeczywistym stanem prawnym. Z jednej strony wpływa na to czynnik 
typowo ludzki, ponieważ może się okazać, że w postępowaniu sądowym nie 
uczestniczyli wszyscy zainteresowani (np. ze względu na niewiedzę pozosta-
łych uczestników postępowania co do ich istnienia lub ze względu na celowe 

4 K. Grzybczyk, M. Szpunar, Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako alternatywny 
sposób stwierdzenia prawa do dziedziczenia, „Rejent” 2006, nr 2, s. 28.
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zatajenie informacji o istnieniu innych osób, mogących wchodzić w rachubę jako 
spadkobiercy przez któregoś z uczestników). Z drugiej strony, niezgodność po-
stanowienia z rzeczywistym stanem prawnym może wynikać ze zdarzeń, które 
nastąpiły już po stwierdzeniu nabycia spadku5 (np. może zostać ustalone ojco-
stwo po śmierci spadkodawcy – art. 84 § 2 i art. 85 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego6). 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest orzeczeniem co do istoty 
sprawy, więc podlega ogólnym zasadom zaskarżania właściwym dla postępowa-
nia nieprocesowego. W tym zakresie posłużyć się można apelacją od nieprawo-
mocnych postanowień7 wydanych w I instancji (art. 518 k.p.c.) oraz skargą kasa-
cyjną8 (art. 5191 k.p.c.) od postanowień sądu II instancji, rozstrzygających co do 
istoty sprawy oraz postanowień w przedmiocie odrzucenia wniosku lub umorze-
nia postępowania, kończących postępowanie w sprawie o zmianę postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie ma charakter niepodzielny, więc 
zaskarżenie części będzie równoznaczne z zaskarżeniem całości.

1.2. Uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 

Sąd spadku z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, 
jeżeli zostało stwierdzone po osobie uznanej za zmarłą, lub której zgon został 
stwierdzony postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu osoby za zmarłą 
lub o stwierdzeniu jej zgonu zostało następnie uchylone (art. 678 k.p.c.)9. Odnosi 
się to do sytuacji, w której wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spad-
ku po osobie żyjącej. Powyższy artykuł stanowi podstawę do wzruszenia pra-
womocnych postanowień, mając jednocześnie charakter wyjątkowy, co oznacza, 

5 B. Kordasiewicz, Udokumentowanie nabycia spadku, w: System Prawa Prywatnego, 
t. 10, red. B. Kordasiewicz,Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2009, 
s. 478.

6 Dz.U. nr 9, poz. 59, ze zm.
7 Postanowienie SN z 10.11.1971 r., III CRN 319/71, Lex nr 7014.
8 Kasacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przysługuje tylko wówczas, 

gdy nie opiera się wyłącznie na podstawach, których uwzględnienie umożliwia zmianę lub uchy-
lenie tego postanowienia przy zastosowaniu art. 678, 679 lub 690 § 2 k.p.c., por.: Postanowienie 
SN – Izba Cywilna z 11.03.1997 r., III CZP 9/97, OSNC 1997 nr 8, poz. 99, s. 17; Postanowienie 
SN – Izba Cywilna z 26.03.1997 r., II CKN 51/97, Legalis; Postanowienie SN – Izba Cywilna 
z 8.04.1997 r., I CZ 18/97, OSNC 1997 nr 10, poz. 146, s. 22.

9 Zgodnie z trybem uregulowanym w art. 539–543 k.p.c. 
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że nie może być interpretowany rozszerzająco10. Nie znajdzie on zastosowania 
w sytuacji, gdy zamiast postanowienia o uznaniu za zmarłego zostanie wyda-
ne orzeczenie stwierdzające zgon, a także, gdy w postanowieniu o stwierdzeniu 
zgonu została ustalona inna chwila śmierci. Uchylenie postanowienia o stwier-
dzeniu nabycia spadku na podstawie wskazanego artykułu może nastąpić na po-
siedzeniu niejawnym (art. 514 § 1 k.p.c.), gdyż w braku podstawy do dziedzicze-
nia nie jest potrzebne wyznaczanie rozprawy11.

1.3. Uchylenie i zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest 
spadkobiercą, lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być prze-
prowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia 
spadku (art. 679 § 1 k.p.c. zdanie pierwsze)12. Przyczyny wszczęcia takiego postę-
powania mogą być różne. Jako przykłady można wskazać: uznanie spadkobiercy 
za niegodnego, zgłoszenie się spadkobiercy ustawowego nieznanego uczestni-
kom postępowania lub dostarczenie testamentu wcześniej nieujawnionego13.

Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić w sądzie spad-
ku każdy zainteresowany, a więc osoba, której praw dotyczy wynik postępo-
wania (art. 679 § 2 k.p.c.). Pojęcie to jest zakresowo tożsame z pojęciem „osoby 
mającej interes do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku” użytym 

10 J. Gudowski, Stwierdzenie nabycia spadku, w: Kodeks postępowania cywilnego: t. 3, 
cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 381; 
P. Borkowski, Komentarz do art. 677 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964.43.296), 
w: P. Borkowski, Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007.181.1287), w zakresie zmian do ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964.43.296), Lex/el. 2009.

11 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Komen-
tarz do art. 678 Kodeksu postępowania cywilnego, w: J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, 
O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, 
Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008, Lex/el. 2010.

12 Artykuł ten zawiera błąd legislacyjny, gdyż powinno być: „w postępowaniu o uchylenie 
i zmianę stwierdzenia nabycia spadku”. Przemawia za tym istota tego przepisu, która pocią-
ga za sobą wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgodnie z rzeczywistym sta-
nem prawnym, dlatego też uchylenie pociąga za sobą zmianę, a nie tworzy alternatywy. Szerzej: 
B. Kordasiewicz, Udokumentowanie nabycia spadku..., s. 479; wyrok SN z 16.12.1983 r., III CZP 
65/83, OSNC 1984, nr 7, poz. 111.

13 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Komen-
tarz do art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego...
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w art. 1025 k.c.14 Uprawnionym jest także osoba pośrednio zainteresowana wy-
nikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 510 k.p.c.). Nabywca 
spadku lub udziału w nim jest legitymowany do złożenia wniosku o zmianę 
lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli zbywca był 
uczestnikiem postępowania (art. 679 § 1 k.p.c.)15. W związku z powyższym 
wiele jest uprawnionych osób, jednak ten, kto był uczestnikiem postępowania 
o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowie-
nia stwierdzającego nabycie spadku, gdy swój wniosek opiera na podstawie, na 
którą nie mógł powołać się w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa 
przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność (art. 679 § 1 zdanie 
drugie). Ograniczenie przewidziane w tym artykule dotyczy także spadkobiercy/
uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku16. Z kolei osoba nie-
biorąca udziału w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie ma ograni-
czenia czasowego, gdyż przepis ten nie znajduje do niej zastosowania17. Jest też 
w o tyle lepszej sytuacji, że nie jest ograniczona co do powoływania się na wszel-
kie okoliczności i korzystania z wszelkich środków dowodowych18. Ogranicze-
nia te wskazują, że postępowanie przewidziane w tym artykule nie służy ani nie 
może być wykorzystywane w celu usunięcia skutków bezczynności uczestników 
postępowania spadkowego czy też błędów sądu19. 

Wniosek o uchylenie i zmianę stwierdzenia nabycia spadku dotyczy wy-
łącznie prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku20. Powinien 
czynić zadość wymaganiom z art. 511 k.p.c., a ponadto wskazywać prawomoc-
ne postanowienie, które ma ulec zmianie oraz okoliczności i dowody będące 
potwierdzeniem, że postanowienie to jest niezgodne z rzeczywistym stanem 
faktycznym i prawnym21. Na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu oko-
liczności, na które się powołuje (np. że osoba legitymująca się stwierdzeniem 

14 Wyrok Sądu Najwyższego z 19.06.1975 r., III CRN 102/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 139.
15 Postanowienie SN z 13.12.2001 r., IV CKN 566/00, OSNC 2002, nr 10, poz. 127.
16 Postanowienie SN z 26.01.2001 r., II CKN 784/00, OSNC 2001, nr 7–8, poz. 118.
17 Postanowienie SN z 27.04.1982 r., III CZP 15/82, OSNC 1982, nr 8–9, poz. 118.
18 B. Kordasiewicz, Udokumentowanie nabycia spadku..., s. 480.
19 Szerzej: Postanowienie SN – Izba Cywilna z 13.12.2012 r., IV CSK 183/12, Legalis.
20 Postanowienie SN z 10.11.1971 r., III CRN 319/71, Lex nr 7014.
21 J. Gudowski, Stwierdzenie nabycia spadku..., s. 383; A. Zieliński, Stwierdzenie nabycia 

spadku, w: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 
red. A. Zieliński, wyd. 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1105.
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nabycia spadku nie jest spadkobiercą albo, że jej udział w spadku jest mniejszy), 
w przeciwnym wypadku wniosek podlega odrzuceniu22. Wniosek nie musi doty-
czyć całego postanowienia23, może być skierowany przeciwko orzeczeniu, co do 
nabycia spadku w ogólności lub tylko gospodarstwa rolnego, lub tylko wkładu 
gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a także przeciwko postano-
wieniu uzupełniającemu (wydanemu na podstawie art. 677 § 3 k.p.c.)24. Uchybie-
nie wskazanemu terminowi, zaniechanie przytoczenia podstawy uzasadniającej 
zmianę lub niepodanie przyczyn uniemożliwiających przedstawienie tej pod-
stawy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku prowadzi do oddalenia 
wniosku25.

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła 
inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia 
spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgod-
nie z rzeczywistym stanem prawnym (art. 679 § 3 k.p.c.). Zmiana postanowienia 
może więc polegać na ustaleniu, że dziedziczą inne osoby niż te wskazane w po-
stanowieniu, albo że poza wskazanymi dziedziczą jeszcze inne, albo że wymienio-
no w postanowieniu oprócz rzeczywistych spadkobierców osoby nimi niebędące. 

Na mocy nowelizacji26 należy odpowiednio stosować przepisy art. 679 
§ 1–3 do postanowienia o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyj-
nego. Wobec czego, jeżeli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo 
częściowe postanowienie stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyj-
nego wskazują jako uprawnioną osobę, która rzeczywiście tego przedmiotu nie 
nabyła, zmiany takiego stanu faktycznego można przeprowadzić według trybu 
opisanego powyżej.

Prawomocne postanowienie zmieniające postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku wydane w opisanym trybie ma charakter orzeczenia stwier-
dzającego nabycie spadku i może ulec zmianie w trybie przewidzianym w tym 
przepisie27. Ma charakter deklaratywny, spadkobiercy je otrzymujący korzystają 

22 A. Szpunar, Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, PS 2002, nr 9, s. 39.
23 J. Gudowski, Stwierdzenie nabycia spadku..., s. 383.
24 Ibidem.
25 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Komen-

tarz do art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego...
26 Ustawa z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. nr 85, poz. 458).
27 Postanowienie SN z 7.03.1968 r., II CR 102/68, OSNC 1968, nr 10, poz. 176.



200 Ewa Szubert

z domniemania (1025 § 2 k.c.), a dokonane przez nich rozporządzenia składni-
kami należącymi do spadku korzystają z ochrony (art. 1028 k.c.)28. Ograniczenia 
przewidziane w art. 679 § 1 k.p.c. co do podstawy żądania, jak i terminu, w któ-
rym uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może żądać zmiany 
postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, odnoszą się również do zmiany 
dalszego postanowienia, zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku, na wniosek innej osoby29. 

Sentencja postanowienia wydanego wskutek zastosowania opisywanego 
trybu powinna obejmować wszystkie te elementy, które zostały wskazane jako 
konieczne w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, a ponadto powin-
na dokładnie określać orzeczenie podlegające zmianie30. Zgodnie z art. 677 § 1 
k.p.c. stwierdzenie nabycia spadku w stosunku do niektórych tylko spadkobier-
ców jest niedopuszczalne. Z tej samej przyczyny niedopuszczalne jest również 
uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku tylko co do niektórych 
spadkobierców31.

Wskazany w art. 679 k.p.c. tryb wzruszenia postanowienia o stwierdzeniu 
nabycia spadku umożliwia zniweczenie podstawy domniemania (czyli obale-
nie domniemania, że osoba legitymująca się stwierdzeniem nabycia spadku jest 
spadkobiercą). Przepis ten, w przypadku wadliwie wydanego postanowienia co 
do osoby spadkobiercy, umożliwia stwierdzenie nabycia spadku przez rzeczywi-
stego spadkobiercę, tym samym realizując ochronę prawną spadkobiercy32. Przy 
czym należy podkreślić, że skutkiem złożenia wniosku o zmianę prawomocne-
go postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku może być wydanie orzeczenia 
niekorzystnego dla wnioskodawcy33, bowiem zakaz reformationis in peius ma 
zastosowanie tylko do postępowania odwoławczego na zasadach ogólnych34.

W ramach możliwości zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spad-
ku należy jeszcze wskazać art. 690 k.p.c. Zgodnie z nim sąd z urzędu zmienia 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli prawomocnie zatwierdzono 

28 B. Kordasiewicz, Udokumentowanie nabycia spadku..., s. 481.
29 Postanowienie SN z 7.03.1968 r., II CR 102/68, OSNC 1968, nr 10, poz. 176.
30 P. Borkowski, Komentarz do art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego...
31 Postanowienie SN z 28.04.1971 r., III CRN 507/70, Lex nr 6914.
32 P. Borkowski, Komentarz do art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego...
33 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik, Komen-

tarz do art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego...
34 Postanowienie SN z 19.11.1998 r., III CKN 28/98, Lex nr 78215.
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uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku (złożonego pod wpływem błędu, groźby albo od skutków niezłożenia 
żadnego oświadczenia w terminie) i orzeka w tym przedmiocie. Uczestnikami 
tego postępowania są osoby, które brały udział w postępowaniu o stwierdzenie 
nabycia spadku35. „Brak rozstrzygnięcia w zakończonym prawomocnie postę-
powaniu o stwierdzenie nabycia spadku żądania spadkobiercy w przedmiocie 
zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do 
odrzucenia spadku nie uzasadnia odrzucenia ponownie złożonego w tym przed-
miocie wniosku”36. Niedopuszczalna jest zmiana postanowienia stwierdzającego 
nabycie spadku na podstawie tego przepisu w przypadku uchylenia się przez 
spadkobiercę od skutków prostego przyjęcia spadku i złożenia oświadczenia 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

1.4. Wznowienie postępowania 

Należałoby przedstawić niezgodność w judykaturze dotyczącą wznowienia 
postępowania w zakresie wystąpienia w obrocie co najmniej dwóch postanowień 
o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy. Kwestię tę poruszył 
nawet Rzecznik Praw Obywatelskich37, który złożył wniosek do Sądu Najwyż-
szego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie: „czy zmiana lub 
uchylenie kilku z prawomocnych postanowień, stwierdzających nabycie spadku 
po tym samym spadkodawcy następuje w trybie określonym w art. 679 k.p.c. 
czy w trybie art. 403 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.?”. Pierwszy z kierunków 
orzecznictwa oraz aprobaty doktryny przemawia za wznowieniem postępowania 
w sytuacji wskazanej powyżej, na podstawie art. 403 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 
§ 2 k.p.c. Drugi kierunek odmawia możliwości wznowienia postępowania, po-
wołując się na art. 679 k.p.c., który pozwala na uchylenie wadliwego postanowie-
nia, a któremu przypisują wznowieniowy charakter.

Uzasadnieniem pierwszego poglądu są postanowienia, w których Sąd 
Najwyższy stwierdził, że zmiana lub uchylenie kilku z prawomocnych posta-
nowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy, może 

35 H. Ciepła, T. Domińczyk, A. Góra-Błaszczykowska, A. Górski, A. Jakubecki, I. Koper, 
G. Misiurek, Z. Strus, T. Żyznowski, Komentarz do art. 690 KPC, w: Kodeks postępowania cy-
wilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex/el.2011. 

36 Uchwała SN z 6.06.2007 r., III CZP 53/07, OSNC 2008, nr 7–8, poz. 78.
37 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, RPO – 686541 – IV/II/JP, www.sprawy-gene-

ralne.brpo.gov.pl/pdf/2011/10/686541/1599249.pdf, data pobrania: 28.02.2012.
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nastąpić w drodze wznowienia postępowania (art. 403 § 3 k.p.c.38 w zw. z art. 13 
§ 2 k.p.c.)39. Ponadto Sąd wskazał, że powinien rozpoznać wszystkie postano-
wienia, a następnie orzec stosownie do art. 412 § 340 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.41. 
W jednym ze starszych wyroków Sąd Najwyższy natomiast wprost orzekł, że 
uchylenie jednego z postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym sa-
mym spadkodawcy nie może nastąpić w trybie przewidzianym w art. 679 k.p.c., 
ponadto wskazał, iż powinno nastąpić to w trybie nadzwyczajnym42. W doktry-
nie pogląd ten został poparty, bowiem wskazano, że art. 679 k.p.c. ma na celu 
skorygowanie wadliwego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w dro-
dze uchylenia i zmiany odpowiednich jego części43.

Drugi pogląd znajduje uzasadnienie w Uchwale Sądu Najwyższego, w któ-
rej Sąd stwierdził, iż z art. 524 § 1 k.p.c. wynika, że art. 679 k.p.c. zastępu-
je skargę o wznowienie postępowania, realizując ochronę dziedziczenia przez 
rzeczywistego spadkobiercę44. Asumptem do przyjęcia takiego rozwiązania 
było: „uproszczenie i odformalizowanie postępowania o zmianę prawomocnego 
stwierdzenia nabycia spadku”45. Ponadto w tej uchwale Sąd Najwyższy wska-
zywał ten tryb jako korzystniejszy dla zainteresowanych ze względu na prze-
słanki dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania, które ograniczają 

38 Obecnie treść tego paragrafu została przeniesiona do paragrafu drugiego tego artykułu.
39 Postanowienie SN z 7.11.2002 r., V CKN 1258/00, Biul. SN 2003, nr 7, poz. 9; posta-

nowienie SN z 26.11.2009 r., III CSK 30/09, Lex nr 585083 zostało skrytykowane przez J. Fo-
rystka, który stwierdził, że wskazywany przez Sąd tryb wyeliminowania z obrotu postanowień 
stwierdzających nabycie po tym samym spadkodawcy, prowadziłby do nieakceptowanej sytuacji 
w państwie. Ze względu na upływ terminu do złożenia skargi o wznowienie postępowania, strona 
będzie pozbawiona możliwości wykazania swych praw i podważenia wadliwego postanowienia. 
Pociągałoby to za sobą dalsze pozostawanie w obrocie tych postanowień, J. Forystek, Glosa do 
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r., III CSK 30/09, „Rejent” 2010, nr 6, 
s. 129.

40 Obecnie treść wskazanego paragrafu znajduje się w art. 412 § 2 k.p.c., zgodnie z którym 
powinien uchylić rozpoznawane postanowienia i wydać rozstrzygnięcie co do istoty sprawy.

41 Postanowienie SN z 26.11.2009 r., III CSK 30/09, Lex nr 585083.
42 Wyrok Sądu Najwyższego z 16.12.1983 r., III CZP 65/83, OSNC 1984, nr 7, poz. 111.
43 T. Felski, Glosa krytyczna do postanowienia Uchwały Najwyższego z dnia 21 kwietnia 

1994 r., III CZP 40/94, „Palestra” 1995, nr 3–4, s. 256 i n.
44 Uchwała SN z 21.04.1994 r., III CZP 40/94, OSNC 1994, nr 11, poz. 210, tak samo orzekł 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26.06.2002 r., III CZ 64/02, Lex nr 303367.
45 Ibidem.
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dostępność tego środka46. Wskazana uchwała stała się podstawą uzasadnienia 
postanowienia Sądu Najwyższego47, w którym Sąd powielił argumenty znaj-
dujące się w uzasadnieniu uchwały, opisując ponadto charakter postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku. Zabieg ten miał na celu udowodnienie, że cha-
rakter art. 679 k.p.c. jest właściwszy, biorąc pod uwagę całokształt postępowania 
o stwierdzeniu nabycia spadku oraz to, jakie spełnia cele społeczne. Sąd Naj-
wyższy wskazał, że art. 679 k.p.c.: „zastępuje skargę o wznowienie postępowa-
nia oraz w sposób prosty, jednolity i dostępny eliminuje nieprawidłowości, które 
mogą powstać na skutek wydania kilku prawomocnych postanowień w przed-
miocie stwierdzenia nabycia spadku po tym samym spadkodawcy”48. Do tego 
poglądu przychylił się Rzecznik Praw Obywatelskich, ze względu na wskazywa-
nie odformalizowanego charakteru art. 679 k.p.c. oraz zapewniania przez niego 
lepszej ochrony interesów spadkobierców49.

Wreszcie należałoby przedstawić stanowisko, jakie zajął Sąd Najwyższy 
w Uchwale Sądu Najwyższego50, będącej odpowiedzią na pytanie prawne po-
stawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Sąd Najwyższy przedstawił 
dwa kierunki interpretacji art. 679 w zw. z art. 524 k.p.c. W stosunku do pierw-
szej należałoby przyjąć, że istnienie art. 679 k.p.c. w ogóle wyłącza wznowienie 
postępowania i zgodnie z tym, przy każdorazowym wystąpieniu w obrocie 
dwóch prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku, należałoby 
sięgać do regulacji zawartej właśnie w art. 679 k.p.c.51

Zgodnie z odmiennym poglądem przyjęto natomiast, że wznowienie po-
stępowania jest dopuszczalne poza zakresem zastosowania art. 679 k.p.c., czyli 
w takich sytuacjach, gdy nie jest możliwa zmiana prawomocnego postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie art. 679 k.p.c.

46 Ibidem. Wskazano ograniczenia w stosunku do osób, które nie były uczestnikami postę-
powania o stwierdzenie nabycia spadku: wykazanie pozbawienia możności działania oraz naru-
szenia praw zainteresowanego przez wydane postanowienie (art. 524 k.p.c.), a także zachowanie 
terminów oraz wymogów z art. 407 i art. 409 k.p.c. Przyjęcie, jako prawidłowego trybu z art. 
679 k.p.c. likwiduje te ograniczenia, zwiększając możliwość dochodzenia swych praw i wyeli-
minowania z obrotu istnienia kilku postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym 
spadkodawcy.

47 Postanowienie SN z 8.08.2003 r., V CK 491/02, Lex nr 315425.
48 Ibidem.
49 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, RPO – 686541 – IV/II/JP, s. 6 i n.
50 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawa 

z 10.07.2012 r., III CZP 81/11, Legalis.
51 Ibidem.
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Pierwsza teza wyrażona w omawianej Uchwale Sądu Najwyższego brzmi: 
„przepis art. 679 KPC nie stanowi podstawy uchylenia kolejnego prawomocnego 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy”52. 
Prowadzi ona do drugiej tezy, która brzmi: „istnienie dwóch lub więcej prawo-
mocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadko-
dawcy uzasadnia wznowienie postępowania na podstawie art. 403 § 2 w zw. 
z art. 13 § 2 (w stosunku do uczestnika postępowania) lub art. 524 § 2 KPC 
(w stosunku do zainteresowanego niebędącego uczestnikiem postępowania, 
a którego prawa narusza to postanowienie)”53. 

Zgodnie z argumentacją przyjętą przez Sąd Najwyższy nie powinno już 
budzić wątpliwości sięganie po instytucję wznowienia postępowania w przy-
padku jednoczesnego występowania w obrocie dwóch lub więcej postanowień 
o stwierdzeniu nabycia spadku. Odnosząc się jednak do stanowiska Rzecznika 
Praw Obywatelskich w aspekcie zapewnienia jak najlepszej ochrony interesów 
spadkobierców, należy wskazać, że art. 679 k.p.c. taką funkcję wypełnia, w sy-
tuacjach wskazanych w tym artykule. Mianowicie stanowi on ochronę osób, bę-
dących spadkobiercami, a które zostały pominięte w postanowieniu o stwierdze-
niu spadku, lub których udział w spadku został błędnie określony. Dodatkowo 
w stosunku do osób niebędących uczestnikami poprzedniego postępowania nie 
stosuje się ograniczeń, które wskazuje ten artykuł, a o których już była mowa 
w tym artykule. 

Mając powyższe na uwadze, nie można się nie zgodzić z poglądem Sądu 
Najwyższego w zakresie stosowania art. 679 k.p.c. jedynie zgodnie z jego za-
kresem. Natomiast w sytuacji wystąpienia w obrocie dwóch prawomocnych po-
stanowień o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy należy 
sięgnąć po instytucję wznowienia zgodnie z art. 403 § 2 w zw. z art. 13 § 2 
(w stosunku do uczestnika postępowania) lub art. 524 § 2 k.p.c. (w stosunku 
do zainteresowanego niebędącego uczestnikiem postępowania, a którego prawa 
narusza to postanowienie).

52 Ibidem.
53 Ibidem.
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2. Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawne-
go, ważne jest, aby nie funkcjonowały w nim jednocześnie zarejestrowane akty 
poświadczające dziedziczenie po tym samym spadkodawcy. Podobnie, niedo-
puszczalną prawnie sytuacją jest istnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku oraz aktu poświadczenia, które dotyczą dziedziczenia spadku po tej sa-
mej osobie. Ustawodawca, dla uniknięcia powyżej wskazanych sytuacji, wpro-
wadził szczególny tryb uchylania aktów poświadczenia dziedziczenia54. 

Możliwość uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedzicze-
nia55 regulują przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6691 
w zw. z art. 678, art. 679 oraz art. 690). Pierwszy ze wskazanych artykułów 
wskazuje trzy sytuacje, w których możliwe jest uchylenie owego aktu, gdy:

1. W odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku oraz akt poświadczenia dziedziczenia 
(przy czym nie ma znaczenia, który z tych dokumentów urzędowych 
został wydany pierwszy56 oraz czy postanowienie o stwierdzeniu na-
bycia spadku jest prawomocne57). Przy zaistnieniu powyższej sytuacji 
sąd uchyla58 akt poświadczenia dziedziczenia, pozostawiając w mocy 

54 Zostało to podyktowane zmianami, jakie wprowadziła, już wcześniej omówiona, nowe-
lizacja wprowadzająca akt poświadczenia dziedziczenia.

55 Zarejestrowanego, gdyż tylko taki ma skuteczność prawomocnego postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku i jako taki może z nim kolidować.

56 J. Gudowski, Stwierdzenie nabycia spadku..., s. 364.
57 P. Borkowski, Komentarz do art. 6691 Kodeksu postępowania cywilnego...
58 Różnica w redakcji § 1 i § 2 art. 6691 k.p.c. wprowadziła niezgodność co do zakresu 

obowiązku sądu oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowanego. T. Demen-
decki, Komentarz bieżący do art. 669(1) kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), w: 
J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postę-
powania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008, Lex/el. 2010, 
stwierdził, że: „sąd spadku z urzędu obligatoryjnie uchyla zarejestrowany akt poświadczenia 
dziedziczenia, jeżeli w odniesieniu do tego samego spadku zostało uprzednio wydane posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Natomiast w przypadku zarejestrowania dwóch lub 
więcej aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku (por. jednak-
że art. 95h § 5 Pr. Not.), sąd spadku wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu uchy-
la wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku (art. 6691 § 2)”. Co nie spotkało się z aprobatą P. Borkowskiego, Notarialne poświadczenie 
dziedziczenia – uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2009, nr 19, s. 260, który wskazał, że sąd w obu 
przypadkach powinien działać na wniosek zainteresowanej osoby. Argumentem wskazującym na 
poprawność tego twierdzenia jest art. 506 k.p.c. stanowiący o tym, że sąd w postępowaniu niepro-
cesowym działa na wniosek. Artykuł ten wskazuje zasadę, więc wyjątki od tej zasady powinny 
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jedynie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6691 § 1 
k.p.c.). Należy jednak wyjaśnić, że przy kolizji wskazanych dokumentów 
urzędowych sąd nie będzie oceniać merytorycznej kwestii ich popraw-
ności w celu ustalenia, który z dokumentów stwierdza nabycie spadku 
w sposób prawidłowy z przepisami prawa materialnego59. Przepis ten 
wyraźnie podkreśla pierwszeństwo występowania w obrocie prawnym 
i posługiwania się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, co 
stawia w gorszej sytuacji osoby, które uzyskały akt poświadczenia dzie-
dziczenia. Uczestnikami tego postępowania będą także osoby, które 
brały udział w sporządzeniu protokołu dziedziczenia, czyli wszystkie 
osoby, które mogły wchodzić w rachubę, jako spadkobiercy ustawowi 
i testamentowi (art. 95b Pr. Not.)60.

2. W odniesieniu do tego samego spadku zostały zarejestrowane co naj-
mniej dwa akty poświadczenia dziedziczenia61. W tej sytuacji sąd uchy-
la wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia bez badania ich treści 
i przeprowadza postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, efektem 
czego wydaje postanowienie stwierdzające nabycie spadku (art. 6691 § 2 
k.p.c.). Do zainicjowania postępowania konieczny jest wniosek zainte-
resowanego, przy czym tak jak przy wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku, sąd nie jest związany w całości jego treścią. Zrozumiałe jest, 
że w wypadku zażądania we wniosku uchylenia tylko jednego z istnie-
jących aktów poświadczenia dziedziczenia, sąd uchyli wszystkie akty 
i wyda w ich miejsce postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku62. 
Podobnie, gdy we wniosku zainteresowany nie zażądał wydania posta-
nowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w miejsce uchylonych aktów 
poświadczenia dziedziczenia, należy implicite przyjąć, że składający 

być interpretowane ściśle. Ponadto wskazał, iż użycie: „zwrotu sąd uchyla dotyczy obowiązku 
sądu uchylenia aktu w sytuacjach opisanych w tym przepisie, nie przesądza jeszcze per se o moż-
liwości działania przez sąd z urzędu”. 

59 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 261.
60 P. Pruś, Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, w: Ko-

deks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2 (art. 506 – 1217), red. M. Manowska,wyd. 1, 
LexisNexis, Warszawa 2011, s. 276.

61 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 50, który wskazał, że taka 
sytuacja nie powinna się zdarzyć przy prawidłowo działającym rejestrze aktów poświadczenia. 
Wydaje się jednak, że ustawodawca przewidział taką sytuację oraz sposób jej rozwiązania dla 
zabezpieczenia obrotu prawnego oraz interesów spadkobierców.

62 P. Borkowski, Komentarz do art. 6691 Kodeksu postępowania cywilnego...
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wniosek tego żądał63. Sąd nie rozstrzyga o tym, który z zarejestrowa-
nych aktów poświadczenia został sporządzony prawidłowo, lecz stosow-
nie do swych kompetencji rozstrzyga w przedmiocie nabycia spadku od 
nowa, wydając stosowne postanowienie64. Uczestnikami postępowania 
powinny być osoby biorące udział w sporządzeniu każdego z protokołów 
dziedziczenia65.

3. Przepis szczególny ustawy dopuszcza lub nakazuje dokonanie uchylenia 
(art. 6691 § 3 k.p.c.) – odesłanie zawarte w tym przepisie odnosi się do 
sytuacji wskazanych w art. 678, art. 679 oraz art. 690 k.p.c. 

Artykuł 678 k.p.c. stanowi o uchyleniu aktu poświadczenia z urzędu, jeżeli 
zostało wydane po osobie uznanej za zmarłą, lub której zgon został stwierdzo-
ny postanowieniem sądu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą lub 
o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone66. Artykuł ten wskazuje na obowiązek 
sądu w tym zakresie, gdyż użyto w nim sformułowania „z urzędu”. Uchylenia 
aktu poświadczenia dziedziczenia sąd może dokonać na posiedzeniu niejaw-
nym67 lub jawnym niebędącym rozprawą68.

z kolei art. 679 k.p.c. w paragrafie czwartym zawiera odesłanie do odpo-
wiedniego stosowania w zakresie aktów poświadczenia dziedziczenia, co ozna-
cza, że możliwe jest uchylenie tego aktu w sytuacji, gdy podniesiony zostanie 
dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spad-
kobiercą, lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony69. Ze względu na 
odesłanie należy przyjąć nieco inny tryb postępowania, gdyż sąd nie ma kompe-
tencji do dokonania zmiany aktu poświadczenia dziedziczenia w żadnym trybie. 
Będzie on wyglądał następująco: osoba zainteresowana70 występuje z wnioskiem 

63 J. Gudowski, Stwierdzenie nabycia spadku..., s. 364.
64 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 261.
65 P. Pruś, Stwierdzenie nabycia…, s. 276.
66 Szerzej: uwagi do art. 678 k.p.c. – patrz rozdz. I, podrozdz. 1.2. 
67 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 269.
68 Szerzej: P. Pruś, Stwierdzenie nabycia…, s. 276.
69 Szerzej: uwagi do art. 679 k.p.c. – patrz. rozdział I, podrozdział 1.3., w odniesieniu do 

aktu poświadczenia dziedziczenia, należy odpowiednio rozpatrywać poglądy zawarte w orzecz-
nictwie dotyczącym tego artykułu, jednak orzeczenia dotyczące jedynie zmiany postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku pozostają aktualne jedynie w odniesieniu do tych postanowień.

70 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 265. Autor ze względu na 
odwołanie zawarte w art. 679 § 3 wskazał, że w sytuacji, gdy zainteresowanym jest osoba biorąca 
udział przy czynności notarialnej, mają do niej zastosowanie ograniczenia tak jak do uczestnika 
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do sądu spadku o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia71, następnie po 
uchyleniu aktu sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku72. Arty-
kuł 679 k.p.c. stanowi podstawę do orzekania przez sąd co do spadku objętego 
uchylonym aktem poświadczenia dziedziczenia, gdy ujawnią się nowe okolicz-
ności uzasadniające to uchylenie73. Inaczej mówiąc, wzruszenie zarejestrowane-
go aktu poświadczenia dziedziczenia może nastąpić wyłącznie w drodze wyda-
nia stosownego postanowienia przez sąd spadku. 

Art. 690 k.p.c. wskazuje natomiast konieczność uchylenia aktu poświad-
czenia dziedziczenia i wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia, jeżeli na 
skutek prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu uchylenia się od skutków 
oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostanie zmieniony krąg 
rzeczywistych spadkobierców. Innymi słowy mówiąc, artykuł ten wyraża obo-
wiązek sądu, jakim jest uchylenie z urzędu aktu poświadczenia dziedziczenia 
przy zaistnieniu powyższej sytuacji. Sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia 
z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestro-
wany akt poświadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie74.

W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedzicze-
nia, sąd ma obowiązek zawiadomić o tym notariusza, który uchylony akt spo-
rządził, a także Krajową Radę Notarialną, przesyłając odpisy wydanego orze-
czenia (art. 6691 § 4 k.p.c.). Wynika to z konieczności wykreślenia uchylonego 
zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia z rejestru75. Bez dokonania 

postępowania stwierdzającego nabycie spadku, bowiem musi oprzeć swe żądania na podstawie, 
której nie mogła powołać w trakcie sporządzania protokołu dziedziczenia oraz ogranicza ją rocz-
ny termin do złożenia wniosku liczony od dnia, w którym uzyskała możliwość wskazania podsta-
wy uzasadniającej wniosek. Powyższe nie ogranicza osoby zainteresowanej niebiorącej udziału 
w dokonywaniu czynności notarialnych. 

71 P. Borkowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia..., s. 267 zauważył, że sąd 
powinien oddalić wniosek, gdy ustali, że akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza nabycie 
spadku w sposób prawidłowy.

72 P. Borkowski, Komentarz do art. 679 kodeksu postępowania cywilnego...
73 Ibidem. 
74 P. Borkowski, Komentarz do art. 95 k Prawo o notariacie (Dz.U. 1964.43.296), w: P. Bor-

kowski, Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007.181.1287), w zakresie zmian do ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 2008.189.1158), Lex/el. 2009.

75 M. Lampart, Komentarz do art. 6691 Kodeksu postępowania cywilnego, w: M. Lampart, 
Komentarz do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007.181.1287), w zakresie zmian do ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964.43.296), Lex/el. 2009.
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powyższej czynności, w obrocie nadal będą funkcjonowały równolegle notarial-
ne akty poświadczające dziedziczenie po tym samym spadkodawcy76. Ponadto 
przepisy Prawa o notariacie nakładają na notariusza obowiązek zamieszcze-
nia wzmianki o uchyleniu na danym akcie poświadczenia dziedziczenia oraz 
niezwłocznego zawiadomienia o tym Krajowej Rady Notarialnej (art. 95k § 1 
Pr. Not.). Dokonanie tej wzmianki pozbawia akt poświadczenia dziedziczenia 
cech, które ma zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (zgodnie z art. 
95f Pr. Not.), a także stanowi przeszkodę do ponownej rejestracji tego aktu oraz 
wydawania jego wypisów77. Na Prezesie Krajowej Rady Notarialnej ciąży na-
tomiast obowiązek niezwłocznego polecenia wykreślenia z rejestru uchylonego 
aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95k § 2 Pr. Not.). Prezes wydaje to pole-
cenie na podstawie odpisu postanowienia uchylającego akt poświadczenia dzie-
dziczenia oraz informacji o dokonaniu wzmianki przez notariusza o uchyleniu 
tego aktu78. 

Na mocy nowelizacji79 zmieniono treść art. 679 § 4 k.p.c., zgodnie z któ-
rym należy odpowiednio stosować przepisy art. 679 § 1–3 k.p.c. do stwierdzenia 
nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego. Wobec czego, jeżeli akt poświad-
czenia dziedziczenia wskazuje jako uprawnioną z tytułu zapisu windykacyjnego 
osobę, która rzeczywiście przedmiotu tego nie nabyła, zmiany należy dokonać 
poprzez uchylenie całego aktu poświadczenia (przy zbadaniu przez sąd wystę-
powania przesłanek określonych w art. 679 § 1).

Podsumowanie

Nawiązując do wprowadzenia do niniejszego artykułu, należy wyrazić 
zdanie dotyczące zasadności wprowadzenia alternatywy w postaci aktu po-
świadczenia dziedziczenia w zakresie poruszanych zagadnień. Niewątpliwie 
poświadczenie dziedziczenia jest w sytuacjach bezspornych czynnością na tyle 
nieskomplikowaną, iż zasadne było przekazanie w tym zakresie uprawnień 
notariuszom. Regulacja wprowadzona przez ustawodawcę w tym aspekcie nie 

76 Ibidem.
77 D. Dończyk, Notarialne poświadczenie dziedziczenia. Komentarz, wyd. 1, LexisNexis, 

Warszawa 2011, s. 130.
78 Ibidem.
79 Ustawa z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. nr 85, poz. 458).
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zawiera luki i w momencie wykrycia nieprawidłowości, stosując odpowiednie 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego, łatwo jest je usunąć. Dla uniknięcia 
sytuacji, w której nie byłoby wiadome, czy zarejestrowany akt poświadczenia 
dziedziczenia jest zgodny ze stanem rzeczywistym czy prawomocne postano-
wienie o stwierdzeniu nabycia spadku dodano § 3 do art. 1025 k.c., zgodnie 
z którym przeciwko domniemaniu wynikającemu z postanowienia o stwier-
dzeniu nabycia spadku nie można powoływać się na domniemanie wynikające 
z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Bowiem dla stwierdzenia 
nabycia spadku przed sądem obowiązuje właściwość miejscowa sądu ostatniego 
miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce 
nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy 
lub jego część. Przy wyborze notariusza istnieje natomiast dowolność jego wy-
boru, dlatego też wprowadzono tę regulację ze względu na zapewnienie bezpie-
czeństwa obrotu prawnego. Taka regulacja wskazuje na „wyższą” moc sądowego 
stwierdzenia nabycia spadku. Jej celem jest jednak ochrona rzeczywistych spad-
kobierców. 

W artykule przedstawiono kwestie proceduralne dotyczące sposobu zmia-
ny, uchylenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, 
jak i zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, a także regulacje 
dotyczące możliwości wznowienia postępowania. Celem autora jednak, oprócz 
omówienia w sposób usystematyzowany wyżej wskazanych zagadnień, było 
przedstawienie kluczowych rozbieżności związanych z omawianą problematy-
ką. Ponadto zwrócono uwagę na błąd legislacyjny, jaki znalazł się w art. 679 
§ 1 k.p.c. W ramach podsumowania należy także przyjąć, że na podstawie tego 
artykułu w grę wchodzić może albo uwzględnienie wniosku przez zmianę pra-
womocnego postanowienia, albo jego oddalenie z powodu bezzasadności. Idąc 
dalej, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że art. 679 k.p.c. nie jest zatem 
właściwy w wypadku zaistnienia dwóch lub więcej prawomocnych postanowień 
o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy80.

Najbardziej jednak problematyczne jest zagadnienie dotyczące wznowie-
nia postępowania. W zależności od uznawania jednego z dwóch poglądów wy-
wodzących się z odmiennej interpretacji art. 679 w zw. z art. 524 k.p.c. można 
przyjąć, że wznowienie postępowania w sytuacji, gdy w obrocie występują dwa 
albo więcej prawomocne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym 

80 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawa 
z 10.07.2012 r., III CZP 81/11, Legalis.
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samym spadkodawcy jest w ogóle niedopuszczalne. Przyjmując zaś drugą inter-
pretację należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym wznowienie postępowania jest 
dopuszczalne, w tych przypadkach, w których podstawa wznowienia nie pokry-
wa się z tą przewidzianą w art. 679 k.p.c. 

Omawiane zagadnienia postępowania cywilnego w zakresie postanowienia 
o stwierdzeniu nabycia spadku, który jest wydawany w ramach postępowania 
nieprocesowego oraz sporządzanego przez notariusza aktu poświadczenia dzie-
dziczenia są istotne dla bezpieczeństwa obrotu prawnego, w którym mogłoby 
jednocześnie funkcjonować kilka dokumentów stwierdzających nabycie spadku 
po tym samym spadkodawcy. Pomimo kilku kwestii spornych oraz dostrzeżo-
nych błędów legislacyjnych jest to procedura jak najbardziej ochronna, mająca 
na celu zapobieżenie sytuacji wyżej opisanej, która jest zagrożeniem nie tylko 
dla spadkobierców, ale także dla ich spadkobierców, a także dla osób trzecich 
w zakresie rozporządzania masą spadkową przez nieuprawnione osoby, które 
posługują się kolejnym dokumentem poświadczającym dziedziczenie po tym 
samym spadkodawcy albo dokumentem zawierającym błędy co do kręgu spad-
kobierców. 

cOURt DecLARAtiON OF SUcceSSiON OR OF AcQUiSitiON  
OF tHe OBJect OF AN ABSOLUte LeGAcY  

– cOMMeNtS ON tHe POSSiBiLitY OF A LeGALY VALiD  
cOURt DecLARAtiON AND A ReGiSteReD NOtARiAL DeeD  

OF SUcceSSiON ceRtiFicAtiON

Summary

The limited goal of the following study is to explore legally valid court declaration 
of succession and a registered notarial deed of succession certification. The emphasis 
will be put on specific circumstances:

–  when court declaration of succession and notarial deeds of succession certifica-
tion are issued simultaneously, 

–  when a court issued a declaration of succession, while the notary on the decline 
after the testator has drawn up a notarial deed of succession certification. 

This paper presents procedural questions about how to change and set aside a valid 
court declaration of succession, a registered notarial deed of succession certification, as 
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well as regulations concerning the possibility of the resumption of the proceedings. Sys-
tematic discussion of these issues will be followed by observations concerning some 
fundamental inconsistencies in current legislation. In addition, attention will be paid to 
a legislative error included in the article 679 § 1 k.p.c. The issue of reopening of proceed-
ings raises most serious doubts. Depending on the recognition of one of the two views 
coming from different interpretations of article 679 k.p.c. in relation to article 524 k.p.c. 
can be assumed that the resumption of the proceedings in a situation where in legal 
transactions there are two or more final decision determining the acquisition the inherit-
ance of the deceased is the same at all unacceptable. Favoring the second interpretation 
must result in assumption that the reopening of proceedings is permissible in those cases 
in which the basis of resume is not the same as provisioned in article 679 k.p.c.

Translated by Ewa Szubert

Keywords: court declaration of succession, notarial deed of succession certification, 
notarial activities, civil procedure, law of succession, inheritance proceedings
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Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę kompensacji negatywnych przeżyć po-
średnio pokrzywdzonych w świetle zasad prawa intertemporalnego. Przedmiotem ana-
lizy jest rozbieżne orzecznictwo Sądu Najwyższego (dalej SN) po wejściu w życie nowe-
lizacji Kodeksu cywilnego i wprowadzeniu 3 sierpnia 2008 roku do polskiego porządku 
prawnego art. 446 § 4 k.c., który pozwala na zasądzenie stosownego zadośćuczynienia 
dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Głównym problemem, który zarysowuje 
się w podjętej problematyce, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy art. 446 § 4 k.c. 
znajdzie zastosowanie wyłącznie do oceny stosunków prawnych ukształtowanych po 
wejściu w życie tego przepisu, a więc gdy czyn niedozwolony, powodujący powstanie 
odpowiedniego stosunku prawnego wystąpił po 3 sierpnia 2008 roku. Przepis ten może 
jednak służyć zasądzeniu stosownych roszczeń przy stosunkach trwających w momen-
cie rozpoczęcia obowiązywania art. 446 § 4 k.c. W artykule przedstawiono podstawo-
we zasady prawa intertemporalnego ze wskazaniem ich zastosowania dla ułatwienia 
rozstrzygania wątpliwości międzyczasowych, które powstają na tle stosowania art. 446 
§ 4 k.c. Ostatecznie przedstawiono właściwy, w ocenie autora, sposób rozwiązywania 
wątpliwości intertemporalnych, które powstają przy temporalnej ocenie stosunków 
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prawnych rozpoczętych przed ustanowieniem wskazanej regulacji, a zakończonych po 
dniu jej wejścia w życie, a w efekcie czego przesądzenie, która z zasad prawa intertem-
poralnego znajdzie odpowiednie zastosowanie. 

Słowa kluczowe: prawo intertemporalne, roszczenie o zadośćuczynienie, wątpliwości 
intertemporalne

W dniu 3 sierpnia 2008 roku weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks 
cywilny1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 tej ustawy do art. 446 k.c. dodano kolejną jed-
nostkę redakcyjną (§ 4), która stanowi, że sąd może przyznać najbliższej rodzi-
nie zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę. W literaturze i orzecznictwie podkreśla się, że owa nowelizacja 
jest wyrazem aprobaty ustawodawcy dla dotychczasowego stanowiska literatury 
i judykatury w tej kwestii2. Wskazuje się również, że art. 446 § 4 k.c. uzupełnia 
wprost katalog roszczeń, które przysługują z tytułu śmierci osoby najbliższej3, 
jednak, co wymaga zaznaczenia, instytucja uregulowana w tym artykule nie 
stanowi novum w polskim ustawodawstwie. Pierwowzorem omawianej regulacji 
jest art. 166 Kodeksu zobowiązań4. Przed ustanowieniem tego przepisu judyka-
tura starała się odnaleźć podstawy do naprawienia szkody niematerialnej wy-
rządzonej najbliższym członkom rodziny zmarłego, ponieważ regulacja art. 446 
k.c., w dotychczasowym brzmieniu, pozwalała jedynie na naprawienie poniesio-
nych szkód majątkowych. Z tego względu doszukano się podstawy normatywnej 
roszczenia o zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych pośrednich w kumulacji art. 
23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c. Punktem wyjścia dla takiej koncepcji było 
uznanie określonych relacji występujących między członkami najbliższej rodzi-
ny za dobra osobiste, które w wyniku śmierci jednego z nich zostały naruszone. 
Wykorzystano dwa założenia. Po pierwsze, w art. 23 k.c. nie wskazano wyczer-
pującego katalogu dóbr osobistych, a po drugie, osoba dochodząca zadośćuczy-
nienia powinna wykazać, że zerwanie łączącej ją ze zmarłym emocjonalnej 

1 Ustawa z 30.05.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2008, nr 116, poz. 731).

2 Wyrok SN z 5.10.2011 r., IV CSK 10/11, Legalis.
3 Zob. wyrok SN z 9.03.2012 r., I CSK 282/11, Legalis.
4 J. Sadomski, M. Wild, Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w orzecznictwie są-

dów powszechnych, „Prawo w Działaniu” 2012, t. 12, Sprawy cywilne, s. 61 wraz z przywołanym 
orzecznictwem.
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więzi powoduje poczucie krzywdy5. Niedogodnością takiej konstrukcji okaza-
ła się jednak konieczność brania pod uwagę przez sąd nie tylko bezprawności 
działania naruszyciela dobra osobistego, ale także jego winy6. Zastosowanie na-
tomiast art. 446 § 4 k.c. wymaga jedynie wykazania krzywdy, dlatego prawidło-
we wskazanie właściwej podstawy prawnej dochodzonych roszczeń jest o tyle 
istotne, że w pierwszej kolejności będzie determinować sposób działania osób 
dochodzących tych roszczeń w postępowaniu sądowym. 

Ustanowienie w 2008 roku art. 446 § 4 k.c. stanowiło pewnego rodzaju re-
medium na dotychczasowy stan prawny w kwestii kompensacji ujemnych prze-
żyć członków najbliższej rodziny zmarłego. Kwestią sporną jest jednak tempo-
ralny zakres stosowania tych dwóch podstaw prawnych dla uznania roszczeń 
o zadośćuczynienie w sytuacjach prawnych będących w toku w momencie zmia-
ny prawa. Niestety ustawodawca w ustawie nowelizującej z maja 2008 roku nie 
ustanowił przepisów przejściowych, a więc tej regulacji prawnej, która pozwala 
na precyzyjne ustalenie wpływu prawa nowego (możliwość stosowania art. 446 
§ 4 k.c.) na stosunki zapoczątkowane za obowiązywania prawa dawnego (ko-
nieczność stosowania art. 23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c.). W orzecznictwie 
SN znajduje się kilka orzeczeń podejmujących powyższy problem. W orzecze-
niu SN z 22 października 2010 roku uznano, że: „najbliższemu członkowi ro-
dziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 KC w związku z art. 24 § 1 
KC zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na 
skutek deliktu, który miał miejsce przed 3.8.2008 r.”7 Podobne rozstrzygnię-
cie SN znalazło się w orzeczeniu z 10 listopada 2010 roku (nazywanym dalej 
wyrokiem z 2010 r.), w którym stwierdzono, że: „najbliższym członkom rodziny 
zmarłego nie przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c., gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu 
przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”8 Oba orzeczenia nakazują zasądzenie zadość-
uczynienia za doznaną krzywdę na podstawie postawy prawnej sprzed noweli-
zacji Kodeksu cywilnego. Jest to wniosek oczywisty, gdyż w obu orzeczeniach 

5 Zob. wyrok SN z 12.12.2002 r., V CKN 1581/00, Legalis; wyrok SN z 2.12.2009 r., I csK 
149/09, Legalis; wyrok SN z 14.01.2010 r., IV CSK 307/09, Legalis; wyrok SN z 11.05.2011 r., I csK 
621/10, Legalis; wyrok SN z 25.05.2011 r., II CSK 537/10, Legalis; uchwała SN z 13.07.2011 r., 
III CZP 32/11, Legalis. 

6 Wyrok SN z 12.12.2002 r., V CKN 1581/00, Legalis.
7 Uchwała SN z 22.10.2010 r., III CZP 76/10, Legalis.
8 Wyrok SN z 10.11.2010 r., II CSK 248/10, Legalis.
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zdarzenie i jego następstwa uzasadniające roszczenie o zrekompensowanie 
ujemnych przeżyć psychicznych wystąpiły jeszcze przed 2008 rokiem. Należy 
zaznaczyć, że wyrok z 2010 roku był podstawą dla kształtowania zgodnej linii 
orzeczniczej SN i był przywoływany w kilku uzasadnieniach orzeczeń SN, 
w których temporalne właściwości art. 23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c., pomi-
mo obowiązującego już art. 446 § 4 k.c. miały decydujące znaczenie dla usta-
lenia podstawy prawnej roszczenia i zasądzenia zadośćuczynienia dla członków 
rodziny zmarłego9. 

Podstawowe założenia wyroku z 2010 roku oparte są na twierdzeniu, że 
ze względu na brak reguł intertemporalnych w samej ustawie nowelizującej nie 
można uznać art. 446 § 4 k.c. jako właściwego dla oceny następstw zdarzeń, 
które nastąpiły przed jego wejściem w życie. Stąd też nadal należy do tych spraw 
stosować art. 23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c. Ponadto SN wskazał, że przy 
tak dokonanej zmianie prawa nie można mówić o jakiejkolwiek retroaktywno-
ści art. 446 § 4 k.c., gdyż nie zajdą tutaj żadne wyjątki od zasady nieretroakcji 
wyrażonej w art. 3 k.c., dlatego fikcja obowiązywania art. 446 § 4 k.c. przed 
jego wejściem w życie nie będzie grała tu żadnej roli. Bardziej SN skłaniał się 
do rozstrzygnięcia takiego problemu intertemporalnego przez odniesienie się do 
kwestii retrospektywności prawa, a więc wskazania, które prawo (dawne albo 
nowe) będzie właściwe dla oceny zdarzeń i ich skutków. W rozpoznawanej przez 
SN sprawie zdarzenie powodujące śmierć wystąpiło przed 3 sierpnia 2008 roku, 
stąd też prawem miarodajnym dla kwalifikacji roszczeń członków najbliższej 
rodziny zmarłego jest prawo sprzed nowelizacji z 2008 roku. 

Przed innym problemem stanął skład SN w sprawie zakończonej orzecze-
niem z 5 października 2011 roku (nazywanym dalej wyrokiem z 2011 r.). W sta-
nie faktycznym tej sprawy, czyn niedozwolony powodujący ciężkie obrażenia 
ciała nastąpił w marcu 2008 roku, natomiast śmierć pokrzywdzonego, będąca 
następstwem tego zdarzenia, nastąpiła we wrześniu 2008 roku. Przypomnijmy, 
że art. 446 § 4 k.c. wszedł w życie w sierpniu 2008 roku. W przedmiotowej 
sprawie SN wskazał, że: „przepis art. 446 § 4 k.c. ma zastosowanie do rosz-
czeń osób będących członkami najbliższej rodziny zmarłego także wtedy, gdy 
śmierć poszkodowanego, która nastąpiła w czasie obowiązywania tego przepisu, 

9 Zob. wyrok SN z 25.05.2011 r., II CSK 537/10, Legalis; wyrok SN z 9.03.2012 r., 
I CSK 282/11, Legalis; postanowienie SN z 13.12.2011 r., IV CSK 377/11, Legalis; uchwała SN 
z 13.07.2011 r., III CZP 32/11, Legalis. 
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była następstwem zdarzenia sprzed jego wejścia w życie”10. Takie jednoznaczne 
rozstrzygnięcie może wprowadzić pewne wątpliwości w ustaleniu właściwej 
podstawy prawnej roszczeń o zadośćuczynienie w przypadku zaistnienia roz-
ciągniętego w czasie stanu faktycznego, który powoduje wyraźny problem in-
tertemporalny. 

Stanowisko SN wyrażone w wyroku z 2011 roku zostało uzasadnione roz-
członkowaniem stanu faktycznego na poszczególne zdarzenia w sensie ontolo-
gicznym. Sąd Najwyższy stanął wówczas przed dylematem, które ze zdarzeń 
będzie odpowiednie dla wyboru właściwego temporalnie prawa, czy wystąpie-
nie deliktu, który nastąpił przed nowelizacją, czy śmierć, która nastąpiła, gdy 
art. 446 § 4 k.c. już obowiązywał. Za trafne SN uznał to drugie zdarzenie, które 
wystąpiło już w momencie obowiązywania „nowego prawa”. Jak można zauwa-
żyć, w tym wyroku SN nie rozważał stanu faktycznego pod względem przy-
czynowo-skutkowym, ale wybrał, jak można obrazowo określić, teorie dwóch 
zdarzeń, które w świetle wykładni art. 446 § 4 k.c. nie wykazują na tyle silnego 
temporalnego związku, aby stosowanie „prawa dawnego” można było uznać za 
uzasadnione, ponieważ roszczenia osób pośrednio poszkodowanych powstają, 
według SN, dopiero z chwilą śmierci bezpośrednio poszkodowanego. W ten spo-
sób w niniejszej sprawie SN nie rozpatrywał kwestii intertemporalnych, które 
w ogóle nie powstają przy takim sposobie rozumowania. 

Na tle wyżej opisanych stanowisk SN rodzi się pytanie o zakres czasowy 
stosowania art. 446 § 4 k.c. w świetle art. 23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c. i od-
wrotnie. Dla precyzyjnego ustalenia zasięgu niniejszego artykułu i jego klarow-
ności, konieczne jest rozgraniczenie dwóch pojęć: obowiązywania aktu prawne-
go od czasowego zakresu jego zastosowania, co pozwoli na wytyczenie granic 
czasowej przynależności i stosowalności danego przepisu prawnego do systemu 
prawnego11. 

Odróżnienie tych pojęć jest o tyle istotne, że samo obowiązywanie przepi-
sów prawnych można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, zwłaszcza w aspek-
cie czasowym. Prowadzi to do wniosku, że każdy przepis w danej chwili uzysku-
je moc obowiązującą, a w innej ją traci, co pozwala na wyznaczenie w pewnym 
kontinuum czasowym takiego przedziału, który będzie stanowić czasowy 

10 Wyrok SN z 5.10.2011 r., IV CSK 10/11, Legalis.
11 T. Pietrzykowski, w: System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – cz. ogólna, t. I, red. 

M. Safjan, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 700 i n.; T. Pietrzykowski, Podstawy prawa intertempo-
ralnego. Zmiany przepisów a stosowanie prawa, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 11 i n.
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zakres obowiązywania danego przepisu prawnego12. Przez obowiązywanie da-
nego aktu należy rozumieć jego włączenie do aktualnego systemu prawnego 
przewidzianego prawem trybu, najczęściej przez ogłoszenie13. Zagadnienie 
takie należy odróżnić od wspomnianego wcześniej zakresu czasowego stoso-
wania przepisu prawa, co pozwala na dalsze stosowanie norm do określonych 
stosunków prawnych, mimo utraty mocy obowiązującej przez przepisy prawne, 
na podstawie których te normy zrekonstruowano14. Można to ująć jako zwią-
zek między uregulowanymi w danym akcie następstwami prawnymi ze zda-
rzeniami, które wystąpiły w pewnym przedziale czasu15. Odróżnienie od siebie 
kwestii czasowego obowiązywania od czasowego stosowania pozwala na do-
strzeżenie, że: „okres stosowalności przepisu może nie pokrywać się z okresem 
jego przynależności do obowiązującego systemu prawnego. Zarówno początek, 
jak i koniec tych dwóch okresów może przypadać na inne punkty czasowe”16. 
z samego faktu uchylenia danej ustawy nie możemy automatycznie wniosko-
wać o odebraniu jej możliwości wpływania na trwające stosunki prawne17. 
W związku z czym uznać należy, że czas stosowania przepisu może nie pokry-
wać się z okresem jego przynależności do aktualnie obowiązującego porządku 
prawnego18. Pewne reguły o charakterze intertemporalnym mogą więc naka-
zywać sięgnięcie do przepisów już nieobowiązujących w celu ustalenia, jakie 
skutki prawne należy wiązać z określonym rodzajem zdarzeń19. Innymi słowy, 
obowiązujące w systemie prawnym reguły intertemporalne mogą nakazywać 
ustalanie konsekwencji prawnych zdarzeń na podstawie treści przepisów, któ-
re aktualnie są nieobowiązujące, ale były obowiązujące w określonym czasie20. 
z tych względów może się zdarzyć, że pomimo ustanowienia art. 446 § 4 k.c., 

12 T. Pietrzykowski, w: System…, s. 698.
13 Ibidem, s. 700; zob. Ustawę z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-

rych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.).
14 T. Pietrzykowski, Podstawy…, s. 15; S. Grzybowski, System Prawa Cywilnego. Część 

ogólna t. I, Ossolineum 1974, s. 137; J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe Prawo Prywatne, „Nowe 
Prawo” 1965, nr 6, s. 614.

15 P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, wyd. 4, Warszawa 
2012, s. 10.

16 T. Pietrzykowski, w: System…, s. 704.
17 M. Sośniak, Konflikty w czasie norm cywilnoprawnych, Kraków 1962, s. 8.
18 S. Grzybowski, System…, s. 137.
19 T. Pietrzykowski, w: System…, s. 703 wraz z przywołanym orzecznictwem.
20 Ibidem, s. 706.
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który ma być wyłączną podstawą roszczeń o zadośćuczynienie dla członków 
najbliższej rodziny, nadal konieczne będzie wykorzystywanie ich na podstawie 
art. 23 w zw. z 24 § 1 wraz z 448 k.c. Są to zagadnienia niezbędne dla zrozumie-
nia problemu intertemporalnego, jaki powstaje w relacjach między art. 23 w zw. 
z 448 k.c. a 446 § 4 k.c. 

Przez sam problem intertemporalny należy rozumieć wątpliwość, co do ko-
nieczności: „stosowania dawnych przepisów prawnych, obecnie już nieprzyna-
leżących do porządku prawnego, albo nowych przepisów prawnych, wywołaną 
zmianą stanu prawnego”.21 Główną przyczyną powstawania takich problemów 
intertemporalnych jest dokonywana przez prawodawcę zmiana prawa. Nasilenie 
konfliktów czasowych między normami prawnymi następuje w szczególności 
między aktualnymi stosunkami prawnymi a zdarzeniami względem nich prze-
szłymi albo przyszłymi. Problemy intertemporalne można rozstrzygnąć przez 
zastosowanie określonych reguł intertemporalnych, które należy w pierwszej 
kolejności zrekonstruować z właściwych przepisów przejściowych, a w razie 
ich braku, z przepisów wprowadzających Kodeks cywilny jako reguł wspólnych 
wszystkim stosunkom cywilnoprawnym22. W literaturze powszechnie akceptuje 
się pogląd, że przepisy wprowadzające podstawowe dla danej dziedziny akty 
prawne stanowią jedno ze źródeł obowiązywania reguł intertemporalnych23. Po-
nadto zaznacza się, że zawarte w tych aktach rozstrzygnięcia intertemporalne 
można per analogiam stosować do przypadków, w których ustawodawca nie 
ustanowił przepisów przejściowych24. Przyjmuje się, że ze względu na struk-
turalne podobieństwa poszczególnych komplikacji intertemporalnych, niektóre 
przepisy przejściowe traktuje się jako wyraz pewnych zasad ogólnych25. Dla sto-
sunków cywilnoprawnych, w sytuacjach zmiany prawa, gdy jedynym sposobem 
rozwiania wątpliwości międzyczasowych będzie proces wykładni i wniosko-
wań prawniczych, nieocenionym źródłem rekonstrukcji takich reguł są przepisy 

21 T. Pietrzykowski, Podstawy prawa…, s. 23 i n.; S. Grzybowski, System…, s. 137 i n. 
22 Ustawa z 23.04.1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny Dz.U. 1964, nr 16, 

poz. 94.
23 T. Pietrzykowski, System…, s. 719; M. Kłoda, Prawo międzyczasowe prywatne. Podsta-

wowe zasady, Warszawa 2007, s. 222 i n.
24 Istnieje spór co do tego, czy korzystamy z analogii legis czy iuris, zob. M. Kłoda, Pra-

wo…, s. 230–243.
25 T. Pietrzykowski, System…, s. 719.
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wprowadzające Kodeks cywilny26. W literaturze prawniczej wypracowano kata-
log takich zasad (reguł intertemporalnych)27:

1. Zasada retroaktywności – występuje wówczas, gdy dla oceny zdarzeń 
przeszłych i ich skutków właściwe jest prawo nowe.

2. Zasada bezpośredniego działania prawa nowego – zdarzenia, względem 
zmiany prawa, teraźniejsze i przyszłe, ale wykazujące związek ze zda-
rzeniami przeszłymi podlegają prawu nowemu.

3. Zasada tempus regit actum – prawo dawne jest miarodajne dla oceny 
zdarzeń przeszłych i ich skutków.

4. Zasada dalszego działania prawa dawnego – ocena zdarzeń teraźniej-
szych i przyszłych wykazujących związek ze zdarzeniami przeszłymi 
następuje przez prawo dawne.

Wywiedzione w ten sposób reguły stanowią główne źródło rozstrzygnięcia 
określonego problemu intertemporalnego. Wskazane orzeczenie SN z 2011 roku 
niewątpliwie dotyczy szczególnego problemu intertemporalnego. Wyjątkowość 
tego zagadnienia polega właśnie na tym, że nie mamy do czynienia z typową 
wątpliwością intertemporalną. Nie występują tutaj dwa konkurencyjne reżimy 
prawne, reprezentujące z jednej strony regulacje prawa dawnego, z drugiej zaś 
– prawa nowego, które normują daną kwestię w sposób zupełny, lecz różny. Do-
datkowo sam ustawodawca nie rozstrzygnął, który z nich ma być właściwy dla 
zdarzeń przeszłych oraz teraźniejszych. W podjętej problematyce trudno mówić 
o wskazaniu konkurencyjnych norm prawnych miarodajnych dla oceny dane-
go stosunku prawnego. Jest to spowodowane tym, że problemy intertemporalne 
związane z regulacją zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych pośrednio są skut-
kiem rywalizacji stanu prawnego z brakiem precyzyjnego unormowania tej kwe-
stii ze stanem prawnym, który określa tę materię w sposób pełny. W dawnym 
stanie prawym roszczenie o zadośćuczynienie oparte było na wypracowanej 
przez doktrynę i przyjętej przez judykaturę koncepcji powiązania art. 23 z art. 
24 oraz z art. 448 k.c., obecnie ustawodawca rozstrzygnął tę kwestię ustana-
wiając art. 446 § 4 k.c. Ta swoista wątpliwość intertemporalna ma charakter 
szczególny z tego względu, że nie chodzi tu o kolizję między normami aktualnie 
obowiązującymi a normami już nieobowiązującymi. W podjętej przez autora 

26 Ustawa z 23.04.1964 r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, 
poz. 94 z późn. zm.).

27 Zob. T. Pietrzykowski, System…, s. 737 i n.; J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe…, 
s. 618 i n.; M. Kłoda, Prawo…, s. 68 i n.
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problematyce chodzi o kolizję między nową obowiązującą normą (wynikającą 
z art. 446 § 4 k.c.) a innymi nadal obowiązującymi normami (art. 23 z art. 24 
oraz z art. 448 k.c.), które ze względu na moment czasowy wystąpienia zdarzenia 
były jedynym rozwiązaniem na niezupełny wówczas stan prawny. To spostrze-
żenie będzie więc determinować dalsze rozważania związane ze wskazaniem 
preferowanego w danym stanie rzeczy zastosowania rozwiązań dawnego albo 
nowego stanu prawnego. 

Właściwe podejście do intertemporalnych aspektów dochodzonych rosz-
czeń o zadośćuczynienie wymaga szczegółowej analizy czasowego zakresu sto-
sowania dwóch możliwych w tym względzie podstaw prawnych. Pierwszą kwe-
stią będzie zbadanie, czy art. 446 § 4 k.c. wykazuje właściwości retroaktywne, 
gdyż ten wątek często pojawia się we wcześniej przywołanych orzeczeniach SN.

Zgodnie z art. 3 k.c. ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to 
z jej brzmienia lub celu. Ze względu na umiejscowienie jej w przepisach ogól-
nych Kodeksu cywilnego ma ona charakter zasady podstawowej28. W literatu-
rze zaznacza się, że zawarta w tym przepisie prawnym reguła interpretacyjna 
potwierdza zasadę, że nowy akt prawny działa jedynie na przyszłość, jednak 
z pewnymi wyjątkami29. Moc wsteczna może wynikać z treści albo celu nowych 
przepisów. Z art. 3 k.c. in fine wywodzi się wnioski o konieczności stosowania 
w pierwszej kolejności wykładni językowej (z brzmienia ustawy), a następnie 
wykładni funkcjonalnej (z celu ustawy)30. Przy czym podnosi się, że działanie 
wsteczne danej normy prawnej opartej na jej celu jest możliwe tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy kwestii tej nie można jednoznacznie rozstrzygnąć na podstawie dy-
rektyw wykładni językowej31. Według P. Machnikowskiego takie ujęcie powyż-
szej kwestii jest zgodne z podstawowymi założeniami derywacyjnej koncepcji 
wykładni prawa, w której wykładnia funkcjonalna, odwołująca się do wartości 
przypisywanych racjonalnemu prawodawcy ma charakter jedynie uzupełnia-
jący i korygujący rezultaty wykładni językowej32. Niedopuszczalne jest zatem 

28 J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe…, s. 615.
29 T. Pietrzykowski, Podstawy…, s. 41–42.
30 P. Machnikowski, Kodeks…, s. 10.
31 Ibidem, s. 10, jednak wielu autorów wskazuje na niekonstytucyjność tego przepisu w as-

pekcie wywodzenia mocy wstecznej z celu przepisów prawnych, zob. ibidem, s.12 wraz z podaną 
tam literaturą.

32 Ibidem, s.10; zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 5, 
LexisNexis, Warszawa 2010, s. 313 i n.
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ustalenie wstecznego działania prawa na podstawie jego celu, a wbrew jego  
brzmieniu33. 

Na tle powyższych rozważań retroaktywność art. 446 § 4 k.c. może być 
uzasadniona literalnym brzmieniem tego przepisu albo innym przepisem, któ-
ry scharakteryzujemy jako przejściowy. Ustawa nowelizująca, która dodała ten 
przepis, nie zawierała żadnych regulacji przechodnich. Można przypuszczać, że 
właśnie z tego względu intencją prawodawcy było objęcie tym przepisem jedynie 
zdarzeń przyszłych (a więc niestosowanie tego przepisu do zdarzeń przeszłych 
oraz teraźniejszych). Analiza treści art. 446 § 4 k.c. nie daje także podstaw do 
przyjęcia, że ma on moc wsteczną. Zgodnie z § 51 ust. 2 Zasad techniki pra-
wodawczej34, które stanowią zespół wytycznych do prawidłowego redagowania 
tekstów aktów prawnych, możliwe jest nadanie przepisowi mocy wstecznej, 
która będzie wynikać z jego treści. Powinien on jednak w sposób precyzyjny 
i jednoznaczny wskazywać zdarzenia albo stany rzeczy, do których się odnosi, 
a które powstały przed jego wejściem w życie. Treść powyższej wytycznej po-
zwala bezspornie przyjąć, że redakcja art. 446 § 4 k.c. w ogóle jej nie odpowia-
da. Wyklucza to możliwość stosowania tego artykułu do kwalifikacji następstw 
zdarzeń, które wystąpiły przed jego wejściem w życie, gdyż niedopuszczalne 
jest wywodzenie z niego mocy wstecznej35. W uzasadnieniach wskazanych na 
początku orzeczeń SN padają również twierdzenia odmawiające normie wyin-
terpretowanej z art. 446 § 4 k.c. właściwości retroaktywnych.

Niewykazywanie przez normę z art. 446 § 4 k.c. możliwości objęcia stanów 
rzeczy przed swoim wejściem w życie, powoduje konieczność rozważenia po-
wyższego problemu w aspekcie retrospektywności prawa, czyli ustalenia, który 
stan prawny (dawny albo nowy) będzie właściwy dla oceny podejmowanej pro-
blematyki ze względu na określony moment czasowy36. Punktem wyjścia dla 
rozważań nad retrospektywnością norm prawnych jest zawsze wskazanie, z ja-
kim zdarzeniem (faktem) mamy do czynienia37. Porównując wcześniej opisane 

33 P. Machnikowski, w: Kodeks…, s. 11 wraz z przywołanym orzecznictwem.
34 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej”, Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908 ze zm.
35 J. Sadomski, M. Wild, Zadośćuczynienie…, s. 68 wskazują, że niedopuszczalność 

wstecznego stosowania art. 446 § 4 k.c. jest łagodzona możliwością stosowania art. 448 k.c. 
z nowym sposobem interpretowania tego przepisu, która pozwala na zasądzenie stosownego za-
dośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

36 P. Machnikowski, w: Kodeks…, s. 12.
37 T. Pietrzykowski, System…, s. 710 i n.; M. Kłoda, Prawo…, s. 55–56.
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orzeczenia SN można stwierdzić, że zapadły w zbliżonym stanie faktycznym. 
Zachodzi między nimi jednak podstawowa różnica. Otóż moment śmierci 
w orzeczeniu z 2011 roku następuje po upływie dłuższego okresu od wystąpienia 
deliktu. Należy podkreślić, że właśnie ta rozciągłość w czasie między zdarze-
niem a spowodowanym przez niego następstwem – śmiercią poszkodowanego, 
które nastąpiło po wejściu w życie art. 446 § 4 k.c., jest jednym z argumentów 
przemawiających za takim rozstrzygnięciem w wyroku z 2011 roku. Zdaniem 
autora, SN w orzeczeniu z 2011 roku powinien inaczej odnieść się do scharakte-
ryzowania zdarzenia aktualizującego możliwość dochodzenia zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę. Przede wszystkim SN wykorzystał w wykładni niepozba-
wionej racjonalności, art. 446 § 4 k.c. Pozwoliło to składowi orzekającemu na 
wyznaczenie niezwykle precyzyjnej czasowej linii demarkacyjnej, która podzie-
liła stan faktyczny na dwa okresy. Pierwszy dotyczy chwili wystąpienia czynu 
niedozwolonego i z tego względu należy go oceniać według dotychczasowego 
stanu prawnego. Drugi okres natomiast obejmuje swoim zasięgiem śmierć po-
szkodowanego i zostaje umiejscowiony po zmianie prawa. Biorąc pod uwagę 
fakt, że śmierć bezpośrednio poszkodowanego jest wyłączną przesłanką docho-
dzenia zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. oraz fakt, że zdarzenie 
to wystąpiło już za jego obowiązywania, prowadzi to do jednej konkluzji. Tak 
ujęte rozumowanie wyklucza możliwość powstania jakichkolwiek problemów 
intertemporalnych, czemu skład orzekający dał wyraz w wyroku z 2011 roku38. 
Oczywiste jest również, że SN zauważył związek przyczynowo-skutkowy mię-
dzy wyróżnionymi przez siebie zdarzeniami, ale nie uznał ich za dość istotne, by 
rozważać zagadnienia restrospektywności prawa. 

Jak już wspomniano, każda próba rozstrzygnięcia problemu międzycza-
sowego powinna rozpocząć się od dokładnej kwalifikacji zdarzenia prawnego, 
który tę wątpliwość powoduje39. Dla prawa intertemporalnego nie jest bowiem 
obojętny rezultat dokonanej kwalifikacji. Przede wszystkim dlatego, że prawo 
międzyczasowe składa się z wielu różnych reguł intertemporalnych. Oczywiście 
w literaturze można spotkać głosy przyznające jednej regule charakter nadrzęd-
ny nad pozostałymi40. W dziedzinie tej nie występuje jednak jedno prawidło 

38 Zob. B. Lackoroński, Glosa do wyroku SN z 5 października 2011 r., sygn. IV CSK 10/1, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, z. 9, s. 630.

39 T. Pietrzykowski, Podstawy…, s. 28 i n.
40 Chodzi o zasadę tempus regit actum, zob.: T. Pietrzykowski, Podstawy…, s. 39–40; 

M. Kłoda, Prawo…, s. 114.
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stanowiące odpowiedź na wszelkie niejasności. Z tej przyczyny tak istotne jest 
dokonanie prawidłowej kwalifikacji danego zdarzenia, ponieważ poszczególne 
reguły intertemporalne odpowiadają istocie stosunków prawnych wykreowa-
nych przez te zdarzenia.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2011 roku wyróżnił sytuację, w której 
w jednym momencie lub w krótkim odstępie czasu występuje czyn niedozwolo-
ny oraz jego skutek, który może być relewantny prawnie i stanowić aktualizację 
prawem przewidzianych roszczeń. Odróżnił ją od sytuacji, w której wystąpienie 
deliktu i jego konsekwencji rozciągnięte jest w czasie. Warto więc zadać pytanie, 
czy rzeczywiście występująca rozciągłość czasowa pewnej kategorii ontologicz-
nej przekreśla możliwość ustalenia jednolitego stanu faktycznego, oczywiście 
wydłużonego w pewnym kontinuum czasowym, który rozpoczął się w jednym, 
a zakończył w innym momencie. Innymi słowy, czy aby na pewno rozciągłość 
w czasie dekompletuje jednolitą strukturę stanu faktycznego zapoczątkowanego 
przez określone zdarzenie? Na tak postawione pytanie należy udzielić negatyw-
nej odpowiedzi. Jedną z właściwości prawa intertemporalnego jest rozstrzyganie 
o zdarzeniach rozpoczętych w okresie obowiązywania jednego stanu prawnego, 
a zakończonych w okresie obowiązywania innego, w danym momencie, aktual-
nego stanu prawnego. Inaczej niż to uczynił SN, należałoby przyjąć, że mamy do 
czynienia nie z dwoma odrębnymi okresami, ale z jednym stanem faktycznym, 
który ostatecznie zakończył się w nowym stanie prawnym, a więc już po doda-
niu art. 446 § 4 k.c. Tym samym należy uznać, że wystąpił tu problem intertem-
poralny. W momencie wystąpienia czynu niedozwolonego powstała odpowie-
dzialność odszkodowawcza sprawcy, której treść ostatecznie ukształtowała się 
po śmierci bezpośrednio poszkodowanego.

Zgodnie z koncepcją J. Gwiazdomorskiego czyn niedozwolony należy do 
tej kategorii faktów, które zawsze po wystąpieniu kreują treść stosunku praw-
nego41. Nie inaczej było w rozpatrywanej przez SN sprawie. Wystąpienie de-
liktu doprowadziło do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy, 
która najpierw związana była z ciężkimi obrażeniami ciała poszkodowanego, 
a ostatecznie dotyczyła jego śmierci. Tymczasem wszelkie kwalifikacje prawne 
roszczeń (od razu wymagalnych oraz potencjalnie możliwych w przyszłości), 
wynikające z takiego stanu rzeczy nastąpiły już w momencie pojawienia się 

41 J. Gwiazdomorski, Glosa do orzeczenia SN z 2 czerwca 1967 r., „Nowe Prawo” 1968, 
nr 2, s. 277.



225Intertemporalne aspekty kompensacji...

deliktu. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w treści przywołanych poniżej 
reguł intertemporalnych. 

Milczenie ustawodawcy przy wprowadzeniu art. 446 § 4 k.c. co do jego 
czasowego zastosowania, ze względu na brak w ustawie nowelizującej stosow-
nych przepisów przejściowych, a także niemożliwość stosowania wyjątków z art. 
3 k.c., powoduje konieczność sięgnięcia do przepisów wprowadzających Kodeks 
cywilny. Analiza tych przepisów, a zwłaszcza art. XXVI p.w.k.c., prowadzi do 
wniosku, że prawem właściwym do oceny odpowiedzialności odszkodowaw-
czej, wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego roszczeniami, będzie prawo 
dotychczasowe, a więc sprzed nowelizacji, jeżeli oczywiście stosunek prawny 
został zapoczątkowany przed zmianą prawa i trwa nadal. Jest to zgodne z wy-
wodzoną z tego artykułu zasadą tempus regit actum, zgodnie z którą zdarzenie 
wywołuje tylko takie skutki, jakie określało prawo obowiązujące w momencie 
jego wystąpienia42. Od tej zasady występują jednak wyjątki. Na kanwie prawa 
zobowiązań wyprowadzono go z art. XLIX § 1 p.w.k.c.: „do zobowiązań, które 
powstały przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy 
tego kodeksu, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu 
wejścia kodeksu w życie, a które nie są związane z istotą stosunku prawnego”. 
z brzmienia tego przepisu można zrekonstruować dwie reguły intertemporalne, 
które znajdą zastosowanie w zależności od relacji między ocenianym zdarze-
niem a stosunkiem prawnym. W wypadku zdarzeń niewykazujących istotnych 
więzi z treścią zobowiązania stosujemy zasadę bezpośredniego działania prawa 
nowego, czyli dla oceny danych faktów właściwe jest prawo nowe. Stanowi to 
przełamanie zasady, wynikającej z art. XXVI p.w.k.c. Zgoła odmiennie przed-
stawia się sprawa, gdy zdarzenie, które wystąpiło po zmianie prawa, jest istotnie 
związane z treścią dotychczasowego zobowiązania. Wówczas stosujemy zasadę 
dalszego działania ustawy dawnej, czyli prawem miarodajnym dla oceny tego 
zdarzenia, nawet po zmianie prawa, będzie wciąż dawny stan prawny. Argumen-
tami przemawiającymi za koniecznością stosowania zasady dalszego działania 
ustawy dawnej, zwłaszcza w dziedzinie zobowiązań, jest zagwarantowanie bez-
pieczeństwa obrotu oraz ochrona zaufania stron co do aktualnego stanu prawne-
go, na podstawie którego należy oceniać ich prawa i obowiązki43.

42 J. Gwiazdomorski, Międzyczasowe…, s. 620 i n. 
43 M. Kłoda, Prawo…, s. 97.
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Podnosi się, że zdarzenia istotnie związane z treścią zobowiązania są wy-
łącznie właściwe określonym typom stosunków prawnych44. Uchwycenie tej 
więzi jest jednak znacznie prostsze w stosunkach zobowiązaniowych powsta-
jących na podstawie umów. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania na ten 
temat, można wskazać na odwołanie darowizny jako przykład zdarzenia, które 
wykazuje istotną więź z zobowiązaniem. Do takiego wniosku trudno natomiast 
dojść, gdy scharakteryzujemy relacje występujące między przelewem wierzytel-
ności albo następczą niemożliwością świadczenia a danym stosunkiem zobowią-
zaniowym. Są to bowiem instytucje właściwe niemalże każdemu zobowiązaniu. 

Każdy z powyższych przykładów oparty był jednak na podstawowym zało-
żeniu, że najpierw musiał powstać dany stosunek prawny, a następnie wystąpiło 
zdarzenie modyfikujące jego treść albo prowadzące do jego wygaśnięcia. Pro-
wadzi to do kolejnego wniosku. Przy zdarzeniach mających istotny związek ze 
zobowiązaniem można odnaleźć kolejną cechę, która uzasadnia tę specyficzną 
relację. Chodzi o okoliczność, że gdyby nie ten stosunek, to omawiane zdarzenie 
w ogóle by nie wystąpiło. Nie można przecież odwołać darowizny nie pozostając 
w tym stosunku prawnym jako darczyńca. Można natomiast dokonać cesji wie-
rzytelności będąc w jakimkolwiek stosunku zobowiązaniowym po stronie wie-
rzyciela. Wynika stąd wniosek, że zdarzenie istotnie związane z zobowiązaniem 
jest kreowane przez ten stosunek. Opisując wpływ ocenianego zdarzenia na 
cały stan faktyczny można powiedzieć, że tylko nieznacznie go uzupełnia, gdyż 
jego wystąpienie było możliwe wyłącznie dzięki temu określonemu stosunkowi 
prawnemu. Z tych względów omawiane zdarzenie jest związane z: „istotą [sto-
sunku prawnego – dop. S.S.] i z tej istoty w przeważającej mierze wypływa”45. 
Jeżeli w wyniku analizy danego stanu faktycznego dojdziemy do podobnych 
wniosków, to należy stosować prawo dotychczasowe dla oceny zdarzeń modyfi-
kujących lub umarzających stosunki zobowiązaniowe, gdy wystąpiły po zmianie 
prawa. Jest to zgodne z zasadą dalszego działania ustawy dawnej.

Powyższe uwagi należy przenieść do uregulowań dotyczących czynów 
niedozwolonych. Kwestią problematyczną prima facie może być specyfika tych 
stosunków zobowiązaniowych, gdyż w ich przypadku na treść stosunku praw-
nego w większej mierze wpływają okoliczności faktyczne. W orzeczeniu SN 
z 2011 roku stosunek zobowiązaniowy powstał wskutek deliktu wyrządzającego 

44 Zob. M. Kłoda, Glosa do wyroku SN z 5 października 2011 r., sygn. IV CSK 10/1, „Orzecz-
nictwo Sądów Polskich” 2013, z 2, s. 121 wraz z przywołanym bogatym orzecznictwem SN.

45 J. Gwiazdomorski, Glosa do orzeczenia SN z 2 czerwca 1967..., s. 281.
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poszkodowanemu ciężkie obrażenia ciała. W tamtej chwili wykreowany został 
stosunek odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy szkody o treści zgodnej 
z wówczas obowiązującymi przepisami prawa. Następnie poszkodowany umarł, 
co w powyższych okolicznościach jest zdarzeniem bezpośrednio modyfikującym 
dotychczasowy stosunek zobowiązaniowy przez zaktualizowanie roszczeń osób 
pośrednio poszkodowanych przez sprawcę szkody. Należy stwierdzić, że mię-
dzy tymi zdarzeniami występuje ścisły związek przyczynowy, gdyż śmierć była 
następstwem wcześniej odniesionych przez poszkodowanego obrażeń46. Ozna-
cza to, że śmierć poszkodowanego finalizuje stan faktyczny, ostatecznie go koń-
cząc, a tym samym kształtując w sposób definitywny treść praw i obowiązków 
podmiotów uwikłanych w ten stosunek prawny47. Powyższe okoliczności bez-
pośrednio wskazują więc, że śmierć poszkodowanego jest zdarzeniem istotnie 
wpływającym na treść stosunku prawnego, który został zapoczątkowany przez 
doznanie ciężkich uszkodzeń ciała. Stwierdzenie wystąpienia tej cechy powodu-
je konieczność stosowania prawa dawnego do oceny tego stosunku prawnego, 
w tym ustalenie relacji między roszczeniami osób pośrednio pokrzywdzonych 
a samym zobowiązaniem, wynikającym z odpowiedzialności odszkodowawczej 
sprawcy, nawet po zmianie obowiązującego stanu prawnego48. J. Gwiazdomor-
ski uzasadnia także potrzebę stosowania w takich sytuacjach prawa dawnego, 
koniecznością zagwarantowania zaufania społeczeństwa do obowiązującego 
prawa, a więc do przewidywania przez każdą osobę skutków podejmowanych 
przez siebie działań49. Powyższe rozważania oparte są także na orzeczeniu SN 
z dnia 2 czerwca 1967 roku, który bezpośrednio wskazał, że do skutków czynu 
niedozwolonego stosujemy przepisy dotychczasowe, nawet gdy wystąpiły one po 
zmianie prawa50. Niemniej problem jest o tyle skomplikowany, że przez prawo 

46 Ibidem, autor wskazuje, że normalnym następstwem śmiertelnego obrażenia ciała jest 
śmierć poszkodowanego. Śmierć jest bezpośrednim skutkiem zdarzenia, które z niego wynika. 
Oznacza to, że śmierć jest zdarzeniem, które zmienia treść istniejącego już stosunku zobowiąza-
niowego, polegającego na obowiązku naprawienia szkody.

47 Zob. M. Kłoda, Glosa do wyroku SN z 5 października 2011 r., sygn. IV CSK 10/1, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, z. 2, s. 123. Autor podkreśla, że skutki danego czynu nie-
dozwolonego wpisują się w treść stosunku prawnego i są uregulowane przez treść tego stosunku, 
który został wyznaczony przepisami prawa obowiązującymi w chwili wystąpienia deliktu.

48 J. Gwiazdomorski, Glosa…, s. 281; B. Lackoroński, Glosa…, s. 632. 
49 J. Gwiazdomorski, Glosa…, s. 278.
50 Wyrok SN z 2.06.1967 r., III PRN 38/67, „Nowe Prawo” 1968, nr 2, s. 275. W uzasadnie-

niu tego orzeczenia SN stwierdził, że wykładnia art. XLIX §1 PWKC prowadzi do wniosku, że 
nie stosuje się nowej ustawy przy ocenie skutków czynu niedozwolonego, który zdarzył się przed 
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dawne musimy rozumieć stan prawny sprzed nowelizacji, który nie poruszał 
bezpośrednio problematyki roszczeń członków rodziny zmarłego, a w którym 
starano się łagodzić stosowny brak regulacji rezultatem wykładni art. 23 w zw. 
24 w zw. z 448 k.c.

W omawianej problematyce intertemporalnej, na podstawie wskazanych 
wyżej argumentów, jesteśmy zobowiązani do stosowania reguły intertemporal-
nej dalszego stosowania prawa dawnego. W konsekwencji oznacza to koniecz-
ność sięgnięcia do prawa dotychczasowego, które milczy, co do zasady, na temat 
tych roszczeń pośrednio poszkodowanych w wypadku śmierci członka ich ro-
dziny. Normatywnym uzasadnieniem zastosowania tego prawidła intertempo-
ralnego jest wielokrotnie już przywoływany art. XLIX § 1 p.w.k.c. i wykazanie 
wystąpienia specyficznej relacji między ocenianym zdarzeniem a stosunkiem 
prawnym. Konieczność odwoływania się do prawa dotychczasowego pozwala 
także na wykorzystywanie poglądów judykatury i nauki aktualnych w tamtym 
okresie. Z tych względów można uznać, że dzień 3 sierpnia 2008 roku jest datą 
graniczną, która nie służy do rozbicia stanu faktycznego na dwa odrębne okresy, 
jak to uczynił SN w 2011 roku, ale do precyzyjnego wskazania stanu prawnego 
właściwego do oceny:

–  stosunków prawnych powstałych i zakończonych przed zmianą prawa, 
wówczas właściwe jest prawo dawne (zasada tempus regit actum),

–  stosunków prawnych powstałych przed zmianą prawa i nadal trwających 
po tej zmianie – również właściwe będzie prawo dawne dla oceny zda-
rzeń wpływających na ten stosunek i wynikających z jego istoty, które 
wystąpią po zmianie prawa (zasada dalszego działania ustawy dawnej),

–  stosunków prawnych, które dopiero powstaną; dopiero w odniesieniu do 
nich można stosować art. 446 § 4 k.c.

Podstawą prawną dochodzonych roszczeń o zadośćuczynienie przy stanach 
faktycznych rozciągniętych w czasie, w trakcie trwania których nastąpiła zmiana 
prawa, nie będzie więc art. 446 § 4 k.c., a właśnie art. 23 w zw. 24 w zw. z 448 
k.c., ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

jej wejściem w życie. Na skutek wypadku powstał bowiem stosunek zobowiązaniowy, którego 
treść jest bezpośrednim następstwem omawianego zdarzenia prawnego. Przepisy kodeksu zobo-
wiązań miałaby więc zastosowanie nawet wówczas, gdyby wypadek nastąpił przed 1.01.1965 r., 
a śmierć denata po 31.12.1964 r.
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tHe PROBLeM OF cOMPeNSAtiNG NeGAtiVe eXPeRieNceS  
OF tHe iNDiRectLY VictiMS iN VieW OF tHe PRiNciPLeS  

OF iNteRteMPORAL LAW 

Summary

The article presents the problem of compensating negative experiences of the indi-
rectly victims in view of the principles of intertemporal law. The main subject of analy-
sis is divergent case law of the polish Supreme Court after the entry into force of the 
amendments to the Civil Code and the introduction the article 446 § 4 to the Civil Code 
in 3 August 2008 to polish law, which allows to adjudge appropriate compensation for 
the immediate family members of the deceased. The main problem presented in article 
focuses on the answering question whether art. 446 § 4 of the Civil Code applies only 
to the legal relationships occured after of above mentioned, so that can be used to settle 
cases in the moment of entering new regulation into force or if it can be used also to tort 
which had place before 3rd August 2008. In the article are presented the basic principles 
of intertemporal law with an indication of their use to facilitate the settlement of inter-
temporal doubts that arises from the application of art. 446 § 4 of the Civil Code. Finally, 
in the opinion of the author, is presented appropriate way of settling an intertemporal 
problems that arise in temporal assessment of the legal relationship started before the 
establishment of the indicated regulations and completed after the date of its entry into 
force, and as a result indicate a respective rule of intertemporal law, which will be settled 
any doubts.

Translated by Szymon Słotwiński

Keywords: intertemporal law, a claim for compensation, intertemporal doubts
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Nowelizacja Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środo-
wiska1, dokonana Ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw2 w dość istotny sposób 
zmodyfikowała przepisy odnoszące się do ochrony jakości powietrza. Noweli-
zacja, tą ustawą dokonana, transponuje do polskiego prawa dyrektywę w spra-
wie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy3. Nowe przepisy od-
noszące się do ochrony powietrza stanowią pewne rozbudowanie i modyfikację 
regulacji tworzących system ochrony jakościowej tego komponentu środowiska 
wprowadzo nych do naszego ustawodawstwa środowiskowego wraz z jego prze-
budową dokonaną ustawą P.o.ś. w 2001 roku i oparte są na dotychczasowym 
modelu tej ochrony. Model ten obejmuje trzy elementy działalności ochronnej: 
1) prawne określenie wymagań jakościowych4, jakim powinien odpowiadać ten 
komponent środowiska; 2) monitoring przestrzegania ustanowionych wymagań; 
3) podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia naruszonych wyma-
gań jakościowych. Wprowadzono zmiany dotyczące każdego z tych elementów, 
w niniejszym artykule skupiono uwagę na prowadzeniu monitoringu i wykorzy-
stywaniu danych w trakcie takiego monitoringu uzyskanych5.

Obowiązek prowadzenia monitoringu rzeczywistej jakości, czyli badania 
przestrzegania prawnie ustalonych wymagań jakościowych, ma charakter obo-
wiązku prawnego niezbędnego w całym systemie ochrony jakościowej środo-
wiska, w tym oczywiście i przy ochronie jakości powietrza atmosferycznego. 
Obowiązek prowadzenia monitoringu stanu powietrza na gruncie prawa unij-
nego funkcjonuje od momentu przyjęcia pierwszych regulacji dotyczących 
ochrony jakościowej, zagadnienie podejmuje także dyrektywa CAFE (zwłasz-
cza rozdz. 2). W preambule dyrektywy podkreślono konieczność prowadze-
nia takich badań zgodnie ze wspólnym podejściem, na podstawie wspólnych 

1 Dz.U. 2008, nr 25, poz.150 z późn. zm.; dalej określana jako ustawa P.o.ś.
2 Dz.U. 2012, poz. 460.
3 Tzw. dyrektywa CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/

We z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – Dz.Urz. 
UEL.2008.152.1.

4 Realizowane głównie przez system standardów jakości powietrza – zob. M. Górski, 
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony jakości powietrza, w: Rynek energii elek-
trycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, red. R. Molski, Szczecin 2013.

5 Zob. także na ten temat opracowania autora w „Przeglądzie Komunalnym” nr 12/2012 
i nr 1/2013; prezentowany tekst został zaktualizowany, uwzględnia stan prawny na początek lipca 
2013 r.
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kryteriów oceny (teza 5 preambuły). Oceniając jakość powietrza należy, według 
tych założeń, wziąć pod uwagę wielkość populacji i ekosystemów narażonych na 
działanie zanieczyszczonego powietrza i na podstawie tych kryteriów dokonać 
podziału terytorium każdego z państw członkowskich na strefy lub aglomeracje, 
uwzględniając gęstość zaludnienia. Zgodnie ze wskazówkami dyrektywy ważne 
jest zapewnienie odpowiedniej reprezentatywności i porównywalności danych 
dotyczących jakości powietrza w obrębie całej Wspólnoty, co osiągnąć można 
zwłaszcza przez stosowanie znormalizowanych technik pomiaru i wspólnych 
kryteriów zarówno w odniesieniu do liczby, jak i rozmieszczenia stacji pomiaro-
wych. Z kolei przy stosowaniu metod innych niż pomiary, konieczne jest okre-
ślenie kryteriów stosowania i wymaganego stopnia dokładności takich metod 
(teza 7). Efektem przyjęcia takich założeń są odpowiednie regulacje w samej 
dyrektywie i w wielu załącznikach, w zdecydowanej większości stosunkowo 
szczegółowo normujące wiele różnorodnych kwestii związanych z prowadze-
niem monitoringu.

Obowiązek prowadzenia monitoringu, w odniesieniu do dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5), ołowiu, 
benzenu i tlenku węgla, wynika z art. 6 ust. 1 dyrektywy, przy czym pomia-
ry mają być prowadzone zgodnie z kryteriami ustalonymi w innych przepisach 
dyrektywy. Regulacje te nie zostały zasadniczo zmienione w porównaniu z roz-
wiązaniami wprowadzonymi w dyrektywach konsolidowanych przez dyrektywę 
CAFE6. Główną nowością jest włączenie do monitoringu obowiązku badania 
standardów i parametrów dla pyłu PM2,5. Dyrektywa zakłada w tej mierze, że 
dla monitorowania stężeń pyłu PM2,5 powinna zostać stworzona sieć pomiarowa 
obejmująca: 

– punkty pomiarowe przeznaczone dla pomiaru wskaźnika średniego na-
rażenia, 

– punkty pomiarowe utworzone na potrzeby sprawdzenia przestrzegania 
i osiągania poziomów docelowych i dopuszczalnych tego pyłu (pomiary 
w strefach),

– punkty pomiaru tła regionalnego (badanie poziomu zanieczyszczeń na 
terenach pozamiejskich, oddalonych od istotnych źródeł zanieczysz-
czeń).

6 Dyrektywa włączyła do swojej treści postanowienia wielu wcześniej przyjmowanych dy-
rektyw szczegółowych – zob. opracowanie powołane w przypisie 4.
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W ustawie P.o.ś. obowiązek prowadzenia pomiarów związanych z ochroną 
jakości powietrza skierowany był od początku do organów inspekcji ochrony 
środowiska i te przepisy kompetencyjne nie uległy zmianie, badania jakości po-
wietrza prowadzone są w ramach państwowego monitoringu środowiska. Szcze-
gółowe wymagania dotyczące prowadzenia pomiarów, wynikające z prawa unij-
nego, reguluje rozporządzenie wykonawcze7.

Zgodnie z wymaganiami prawa unijnego, monitoring jakości powietrza 
prowadzony jest w tzw. strefach, ostatnia nowelizacja modyfikuje zasięg tych 
stref. Aktualna treść odpowiedniego przepisu ustawy P.o.ś. (art. 87) zakłada, że 
pomiary mają być prowadzone w trzech kategoriach stref, obejmujących: 

–  aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
– miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
– pozostałe obszary w poszczególnych województwach, niewchodzące 

w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglo-
meracji.

Założenia te w dość zdecydowany sposób strefy powiększają, zmniejsza-
jąc tym samym ich liczbę w skali kraju i równocześnie nieco upraszczając, jak 
się wydaje, konstruowanie i funkcjonowanie systemu monitoringowego. Strefy, 
nazwy i kody stref, o których mowa w powołanym przepisie, są określone w za-
łączniku do kolejnego rozporządzenia wykonawczego8.

Celem prowadzenia monitoringu jest ocena stopnia przestrzegania ustalo-
nych wymagań jakościowych i optymalnym wynikiem prowadzonych pomiarów 
powinno być oczywiście ustalenie, że wymagania te są dotrzymywane. Sytu-
acje faktyczne mogą być jednak bardzo zróżnicowane i przepisy starają się to 
uwzględnić. Przede wszystkim należy podkreślić, iż ustalenie w ramach moni-
toringu, że stwierdzony stan jakości powietrza na danym terenie jest korzyst-
niejszy niż wynikałoby to z ustalonych wymagań (jest niższy niż zakładają to 
ustanowione poziomy czy pułapy), nie powinno być uznawane za dopuszcze-
nie prowadzenia emisji w szerszym niż dotąd zakresie, tak żeby wykorzystać 
istniejące „rezerwy”. Dyrektywa CAFE wyraźnie bowiem uznaje, że w takiej 
sytuacji należy utrzymywać istniejącą jakość powietrza, co szczególnie jasno 
wskazuje art. 12: „W strefach i aglomeracjach, gdzie poziomy dwutlenku siarki, 

7 Obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.09.2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu, Dz.U. 2012, poz. 1032.

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.08.2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza – Dz.U. 2012, poz. 914.



237Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza...

dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5), ołowiu, benzenu i tlenku 
węgla w powietrzu są niższe niż odpowiednie wartości dopuszczalne, określone 
w załącznikach XI i XIV, państwa członkowskie utrzymują poziomy tych za-
nieczyszczeń poniżej wartości dopuszczalnych oraz próbują utrzymać najlepszą 
jakość powietrza zgodną ze zrównoważonym rozwojem”.

Polskie przepisy wewnętrzne tego założenia w gruncie rzeczy nie przyj-
mują, jedynym praktycznie jego efektem jest wymagane wyodrębnienie, jako 
typu, takich stref, w których nie jest przekraczany poziom dopuszczalny bądź 
poziom docelowy. Wymagań tych można próbować się doszukiwać w general-
nych założeniach systemu ochrony jakościowej powietrza, ustalonych w art. 85, 
gdzie w pkt. 1 jako ogólny cel takiej ochrony przyjęto potrzebę utrzymania po-
ziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub 
co najmniej na tych poziomach. Przepisy nie formułują jednak bardziej skonkre-
tyzowanych obowiązków, które miałyby zastosowanie, np. w sytuacji, w której 
prowadzony monitoring jakości powietrza wykazuje, że w danej strefie mamy do 
czynienia z pogarszaniem się stanu jakości, niemającym jednak jeszcze charak-
teru naruszenia wymaganych poziomów jakości.

Dla ułatwienia ustalenia metod prowadzenia monitoringu jakości powietrza 
dyrektywa CAFE wprowadza, w odniesieniu do pomiarów dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5), ołowiu, ben-
zenu i tlenku węgla, górny i dolny próg oszacowania, co określono w załączniku 
II sekcja A. W polskim prawie wewnętrznym określenia tych progów dokonano 
wskazanym wcześniej rozporządzeniem wykonawczym z września 2012 roku 
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Progi osza-
cowania są wykorzystywane do dokonania klasyfikacji stref z punktu widzenia 
rodzaju stosowanych badań. Dyrektywa CAFE wymaga, aby taka klasyfikacja 
odbywała się na podstawie przeprowadzonych pomiarów i była weryfikowana 
co najmniej raz na pięć lat, ewentualnie częściej w wypadku wystąpienia znacz-
nych zmian w działalności istotnej dla stężenia badanych substancji w powie-
trzu. W strefach, gdzie poziom przekracza górny próg oszacowania ustalony dla 
danego zanieczyszczenia (zanieczyszczeń), do oceny jakości powietrza stosuje 
się pomiary stałe. Natomiast w strefach, gdzie stwierdzone poziomy zamykają 
się między górnym i dolnym progiem oszacowania, należy stosować kombinację 
pomiarów stałych i technik modelowania lub pomiarów wskaźnikowych. Z kolei 
w strefach poniżej progu dolnego wystarczy stosować techniki modelowania lub 
obiektywnego szacowania.
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Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do prowadzenia pomiarów 
stężenia ozonu. Tu zasadą mają być pomiary prowadzone przez odpowiednio 
rozmieszczone stałe punkty pomiarowe.

Jak wskazano wyżej, monitoring jakości powietrza ma się odbywać w ra-
mach wyznaczonych stref. Ustawa P.o.ś. zobowiązuje wojewódzkiego inspekto-
ra ochrony środowiska do dokonywania oceny poziomów substancji w powie-
trzu w danej strefie za rok poprzedni, w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 
Na podstawie wyników takich badań i ustalonych rzeczywistych poziomów sub-
stancji wojewódzki inspektor powinien dokonać klasyfikacji stref (na podstawie 
art. 89 ust. 1), odrębnie dla każdej z badanych substancji i wyróżniając strefy, 
w których poziom:

– przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
– mieści się między poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczal-

nym powiększonym o margines tolerancji,
– nie przekracza poziomu dopuszczalnego,
– przekracza poziom docelowy,
– nie przekracza poziomu docelowego,
– przekracza poziom celu długoterminowego,
– nie przekracza poziomu celu długoterminowego.
Ustawa P.o.ś. wymaga, aby wyniki i ocenę klasyfikacji stref wojewódzki 

inspektor, niezwłocznie po ich dokonaniu, przekazał zarządowi województwa. 
Cel ustanowienia tego obowiązku wydaje się oczywisty – to organy samorządu 
województwa są odpowiedzialne za podjęcie działań zmierzających do przywró-
cenia naruszonych poziomów na obszarach stref, gdzie takie naruszenia zostały 
stwierdzone. Nowelizacja w przepisie ustalającym adresata informacji przeka-
zywanej przez wojewódzkiego inspektora dokonała stosunkowo formalnej, ale 
właściwej zmiany, adresatem jest obecnie zarząd, a nie marszałek, to bowiem za-
rząd jest zgodnie z przepisami ustrojowymi organem wykonawczym wojewódz-
twa i to zarząd powinien przygotować projekty rozstrzygnięć, które ostatecznie 
wprowadza uchwałą sejmik województwa.

Przekazanie danych zarządowi województwa jest pierwszym z etapów, 
w jakich powinien być realizowany trzeci zakres działań związanych z ochro-
ną jakościową, zakres absolutnie niezbędny, a w sytuacjach stwierdzonego nie-
dotrzymania wymagań jakościowych – podstawowy. Samo ustalenie wymagań 
jakościowych i ocena ich przestrzegania nie mogą bowiem zamykać ochrony 
jakościowej, w wypadku stwierdzenia naruszenia wymagań należy podejmować 
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działania zmierzające do przywrócenia stanu wymaganego. W preambule dy-
rektywy CAFE założenia te znalazły bardzo mocne podkreślenie w tezie 9 pre-
ambuły – gdy ustalone cele dotyczące jakości powietrza nie są osiągane, państwa 
członkowskie powinny podjąć działania w celu dotrzymania wartości dopusz-
czalnych i poziomów krytycznych oraz, w miarę możliwości, dotrzymania war-
tości docelowych i osiągnięcia celów długoterminowych. Obowiązek jest kiero-
wany do państw członkowskich, co naturalnie wymaga ustanowienia w prawie 
wewnętrznym odpowiednich systemów organizacyjnych dla podejmowania nie-
zbędnych działań. 

Dyrektywa już w preambule wskazuje również zasady podejmowania od-
powiednich aktywności, rozróżniając przede wszystkim dwie grupy działań i na-
rzędzi, za pomocą których powinny być osiągane zakładane efekty. Po pierwsze, 
dla stref i aglomeracji, w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu prze-
kracza odpowiednie wartości docelowe lub wartości dopuszczalne (ewentualnie 
wartości te mogą być podwyższone o marginesy tolerancji), należy przygotować 
i zrealizować odpowiednie plany ochrony powietrza, uwzględniające także osią-
ganie celów przewidzianych w przepisach innych aktów prawnych związanych 
z ochroną powietrza. Po drugie, wymagane jest także opracowanie planów dzia-
łania określających, jakie środki krótkoterminowe powinny być zastosowane 
w przypadku zagrożenia przekroczenia jednego lub kilku progów alarmowych, 
przy czym celem stosowania takich środków ma być przede wszystkim skróce-
nie czasu trwania tego rodzaju bardzo groźnego naruszenia.

Obowiązki określone dyrektywą CAFE w ustawie P.o.ś. uwzględniono 
przez odpowiednią konstrukcję wymagań dotyczących prowadzenia monitorin-
gu, powiązaną z obowiązkiem przekazywania jego wyników właściwym orga-
nom. Z kolei po stronie tych organów leży obowiązek podejmowania niezbęd-
nych działań naprawczych, czyli zmierzających do przywrócenia naruszonych 
wymagań jakościowych dla powietrza. Właściwymi organami są w pierwszym 
rzędzie zarząd województwa oraz sejmik województwa, zaś narzędziem praw-
nym, za pomocą którego to zadanie ma być realizowane – program ochrony po-
wietrza. Program ten ma charakter tzw. programu naprawczego, o którym mówi 
art. 84 ustawy P.o.ś., ustalając ogólne wymagania, jakim tego typu akty powinny 
odpowiadać9. Przepis przyjmuje przede wszystkim, że programy te mają być 

9 Instytucja „programu naprawczego” pojawiła się w prawie polskim wraz z wejściem 
w życie ustawy P.o.ś., czyli z 1.10.2001 r., jednak właściwie do tej pory praktycznie była instytu-
cją martwą.
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konstruowane w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości śro-
dowiska, w przypadkach wskazanych ustawą lub przepisami szczególnymi i, co 
należy wskazać jako szczególnie istotne, mają charakter aktu prawa miejscowe-
go publikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W treści programu 
powinno być ujętych wiele elementów wyliczonych w przepisie w ośmiu punk-
tach. Ustawa P.o.ś. wymaga również, aby program był przygotowany z uwzględ-
nieniem wytycznych ustalonych w art. 84 ust. 3 i zaopatrzony w uzasadnienie, 
w którym należy uwzględnić informacje wskazujące sposób wykorzystania tych 
wytycznych. Uwzględniając natomiast art. 91 ust. 9, w trakcie przygotowywania 
i przyjmowania programu muszą być zastosowane wymagania dotyczące udzia-
łu społeczeństwa w tym postępowaniu, na zasadach określonych przepisami 
Ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środo wisko10. Samo uzasadnienie ma być publicznie dostępne, 
zgodnie z wymaganiami określonymi także we wskazanej ustawie.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie prowadzonego 
monitoringu jakości powietrza, powinien dokonać klasyfikacji stanu jakości 
w poszczególnych strefach, wyodrębniając konkretne kategorie tych stref. Pro-
gram przywracania wymaganej jakości powietrza powinien być przygotowany 
po pierwsze dla stref, w których stwierdzono, że poziomy substancji w powietrzu 
przekraczają poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Dla ta-
kich obszarów zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania 
wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, powinien 
opracować i przedstawić do zaopiniowania11 właściwym organom wykonaw-
czym gmin i miast oraz starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony 
powietrza, którego celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Uchwała powinna zostać ostatecz-
nie przyjęta przez sejmik w terminie 18 miesięcy od dnia otrzymania wyników 
oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref.

Analizowany program ochrony powietrza (dla stref, w których naruszone 
są poziomy dopuszczalne), ma być programem dojścia do przestrzegania tych 
poziomów i tu sprawa wydaje się być w miarę jasną – wojewódzki inspektor pro-
wadzi odpowiednie badania, na tej podstawie wskazuje strefy, w których doszło 

10 Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
11 Opinia powinna być przygotowana w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu 

uchwał, przy czym niedotrzymanie terminu jest traktowane jako akceptacja projektu.
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do istotnego naruszenia poziomów dopuszczalnych (istotnego, bo przekraczają-
cego nie tylko dopuszczalny poziom, ale i margines tolerancji). Należy jednak 
zauważyć, że przepis wymaga również, co jest nowością związaną z objęciem 
ochroną jakościową także zanieczyszczenia w postaci pyłu zawieszonego PM2,5, 
aby w programie uwzględniono przywrócenie naruszonego standardu – pułapu 
stężenia ekspozycji, który to standard jest związany z osiąganiem celów ochrony 
jakościowej w odniesieniu właśnie do stężenia tego rodzaju pyłu. Zgodnie jednak 
z wymaganiami ustawy, z tego punktu widzenia, wojewódzki inspektor nie ma 
obowiązku wyodrębniać stref, natomiast po upływie terminu przewidzianego na 
osiągnięcie pułapu, minister ma w drodze obwieszczenia ogłaszać wykaz miast 
o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji, w których 
wartość wskaźnika średniego narażenia przekracza wartość pułapu stężenia eks-
pozycji. W takim razie uznać chyba należałoby, że to właśnie będą obszary, dla 
których powinien być przyjęty program ochrony powietrza, ale to nie są strefy, 
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 (a do tych stref odwołuje się przepis art. 91 
ust. 1 konstruując obowiązek przyjęcia programu). Przepis jest więc w tej mierze 
niekonsekwentny, a tym samym niejasny, dla jego interpretacji trzeba będzie się 
posłużyć wykładnią celowościową.

Na tym jednak nie koniec wątpliwości, art. 91 ust. 3a zakłada bowiem także, 
nie odwołując się już dla którejś z kategorii stref wymienionych w art. 89 ust. 1, 
że dla stref, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji, zarząd 
województwa przygotowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony po-
wietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krót-
koterminowych. Porównując ten wymóg z obowiązkiem z art. 91 ust. 1, uznać 
w takim razie należałoby, że chodzi o strefy wskazane w pkt 1 i 2 (art. 89 ust. 1), 
w obu bowiem mamy do czynienia z naruszeniem poziomu dopuszczalnego – 
z tym jednak, że dla stref wskazanych w pkt 2 nie został jeszcze przekroczony 
margines tolerancji, czyli naruszenie jest nieco mniej istotne. W konsekwencji 
nie do końca jest jasne, czy obowiązek uzupełnienia programu o plan działań 
krótkoterminowych dotyczy każdego przekroczenia poziomu dopuszczalnego, 
czy też tylko takiego przekroczenia, które nie narusza jeszcze marginesu toleran-
cji. Wykładnia językowa pozornie jest jasna, ust. 3a dotyczy każdej strefy z prze-
kroczonym poziomem dopuszczalnym, a więc nie tylko tych z pkt 2. Pojawia się 
jednak pytanie o logikę regulacji – czemu ma służyć rozbicie obowiązków na 
dwa przepisy, skoro dla obu typów stref obowiązki są takie same? Jak wskazano 
wyżej, powiązanie obowiązków dla strefy z pkt 1 z koniecznością przywrócenia 
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pułapu stężenia ekspozycji, co jest w obecnej treści jedynym powodem zróżni-
cowania, dla stref nie ma uzasadnienia – ocena dotrzymania pułapu dokonywana 
jest w innym trybie. 

Nieco bardziej celowe wydaje się być natomiast wyodrębnienie obowiązku 
ustalonego w art. 91 ust. 4. Przepis przewiduje, że dla stref, o których mowa 
w art. 89 ust. 1 pkt 2 (tu już wyraźnie odwołanie do konkretnego typu strefy), za-
rząd województwa określa przyczyny przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu i informuje ministra właściwego do spraw środowiska 
o działaniach podejmowanych w celu zmniejszenia emisji substancji powodują-
cych te przekroczenia.

Obowiązujące regulacje przewidują konieczność przyjęcia programu 
ochrony powietrza także dla stref wymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 4, czyli 
takich, w których stwierdzono naruszenie poziomu docelowego. Terminy i tryb 
przyjmowania tych programów ustalono w sposób identyczny, jak w poprzednim 
przypadku, ustawa pozwala również, aby w strefach, gdzie oba typy poziomów 
są naruszone, programy były łączone. Postawić jednak można pytanie o charak-
ter prawny tegoż programu, czy jest on „programem naprawczym” w rozumieniu 
art. 84. Wskazano bowiem wcześniej, że programy naprawcze przewidywane 
przez art. 84 mają służyć przywracaniu naruszonych standardów jakości środo-
wiska, z tym wiąże się nadanie im formy aktu prawa powszechnie obowiązują-
cego, zaś poziomom docelowym ustawa nie nadaje statusu standardów jakości. 
Czy to oznacza, że ten program ochrony powietrza ma inny charakter prawny 
niż program dla przywrócenia poziomów dopuszczalnych i pułapów dopuszczal-
nych stężeń? Przepisy art. 91 zdają się traktować oba dokumenty jednakowo, 
nadają im też taką samą nazwę, w konsekwencji sprzeczność z art. 84 jest nie-
wątpliwa.

Ustawa wymaga, aby programy były skuteczne w wykonywaniu. W sytu-
acji bowiem, w której po przyjęciu programu w danej strefie okazałoby się, że 
standardy jakości powietrza są przekraczane (tu wyraźne odwołanie do standar-
dów!), zarząd województwa będzie zobowiązany do opracowania projektu aktu-
alizacji programu, co powinien zrobić w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 
uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Ak-
tualizacja powinna określać działania ochronne dla grup ludności wrażliwych 
na przekroczenie, obejmujące w szczególności osoby starsze i dzieci. Należy 
jednak zauważyć, że przepisy właściwie nie przewidują jakichkolwiek innych 
instrumentów typu egzekucyjnego, zapewniających rzeczywiste przyjmowanie 
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programów i to programów skutecznie wykonywanych. W konsekwencji może 
dojść do sytuacji, w której w pewnym momencie postawione będą zarzuty braku 
skuteczności w implementacji wymagań dyrektywy CAFE.

Ustawa przewiduje także podejmowanie działań zmierzających do przy-
wrócenia wymaganej jakości powietrza na szczeblu krajowym. Założono bo-
wiem w art. 91c, że w sytuacji, w której przekroczenie poziomów dopuszczalnych 
lub docelowych substancji w powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, 
a środki podjęte przez organy samorządu terytorialnego nie dają zakładanych 
efektów (nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza), 
pewne działania powinien podjąć minister właściwy do spraw środowiska. Dzia-
łania te to opracowanie krajowego programu ochrony powietrza, który miałby 
być dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym cele i kierunki 
działań, jakie powinny zostać uwzględnione w programach ochrony powietrza, 
nie miałby więc statusu aktu normatywnego. Pojawia się więc od razu pytanie, 
czy akt taki może zawierać wiążące wskazówki dla aktów prawa miejscowe-
go, nie będąc aktem powszechnie obowiązującym? Z punktu widzenia teore-
tycznego i biorąc pod uwagę orzecznictwo, negatywna odpowiedź wydaje się 
dość oczywista, co podkreśla sformułowany wyżej wniosek co do potencjalnej 
nieskuteczności przepisów dotyczących przywracania naruszonej jakości powie-
trza.

Dla osiągania celów ochrony powietrza miałyby być wykorzystywane rów-
nież wojewódzkie programy ochrony środowiska, przyjmowane na podstawie 
przepisów ustawy P.o.ś., nie mające jednak charakteru aktów normatywnych, 
a będące aktami planowania strategicznego służącego realizacji zadań z zakre-
su ochrony środowiska. Przedmiotem tych programów miałoby być osiągnię-
cie poziomów celów długoterminowych dla stref, w których stwierdzono takie 
przekroczenia (art. 91a), a także, w przypadku przekroczenia pułapu stężenia 
ekspozycji, osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia (art. 91d). Postawione 
wyżej pytania o potencjalną skuteczność regulacji mają więc również i tu zasto-
sowanie.

Ostatnim z przewidzianych ustawą narzędzi prawnych służących przywra-
caniu wymaganej jakości powietrza powinien być wspominany już plan działań 
krótkoterminowych, do którego odwołuje się art. 92. Akt ten nie ma, jak się 
wydaje, charakteru „programu naprawczego”, nie będzie więc miał statusu aktu 
prawa miejscowego. Przyjąć należałoby go w wypadku ryzyka wystąpienia w da-
nej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 
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substancji w powietrzu, w terminach i trybie podobnych, jak w przypadku pro-
gramów ochrony powietrza, ale już bez obowiązku zapewnienia udziału spo-
łeczeństwa w pracach nad tym dokumentem. W planie takim powinny zostać 
ustalone działania mające na celu: 

– zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń, 
– ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
Mimo kolejnego przypadku braku precyzji i jasności postanowień ustawy 

trzeba przyjąć, że uchwalenie tego rodzaju planu, zawierającego następujące ele-
menty:

– lista podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do ogra-
niczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów lub pyłów do 
powietrza, 

– określenie sposobu organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów 
i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, 

– określenie sposobu postępowania organów, instytucji i podmiotów ko-
rzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w wypadku 
wystąpienia przekroczeń, 

– określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń,
powinno być podstawą do uznania jego wiążącego charakteru i podejmowania 
na podstawie tego planu wszystkich lub niektórych działań w sytuacjach, w któ-
rych takie ryzyko się materializuje. Ustawa bowiem stwierdza, że „w przypadku 
ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopusz-
czalnego lub docelowego substancji w powietrzu [a więc taka sama przesłanka, 
jak przy przyjmowaniu planu – dop. M.G.] wojewódzki zespół zarządzania kry-
zysowego informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określo-
nych planem działań krótkoterminowych”. Pytanie tylko, na jakiej podstawie 
można wymagać od adresatów przestrzegania tych wymagań, czy informacja 
sztabu ma tu wystarczającą moc prawną? Sam plan nie jest aktem normatyw-
nym. Jest to kolejny przykład niedbałości w konstruowaniu przepisów, właściwie 
uniemożliwiających później ich skuteczne stosowanie.

Przeprowadzone analizy pozwalają na sformułowanie pewnego general-
nego wniosku, niestety dość typowego dla wielu ostatnich zmian przepisów 
z zakresu ochrony środowiska, ale chyba nie tylko z tej dziedziny. Otóż zmia-
ny te, wprowadzane najczęściej z dużym opóźnieniem w stosunku do wymaga-
nych terminów transpozycji, przygotowywane są w większości w sposób dość 
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niedbały, z wieloma lukami, niedopowiedzeniami czy sprzecznościami, które 
w konsekwencji skutkować będą nieskutecznością regulacji. Efektem mogą być 
zarzuty dotyczące braku bądź niepełnej efektywności implementacji wymagań 
unijnych, a w konsekwencji i sankcje orzekane z tego tytułu. Patrząc od strony 
społecznej, ten brak skuteczności skutkować będzie gorszym stanem środowiska 
w Polsce w porównaniu z innymi państwami – a więc i gorszą jakością życia, 
zwłaszcza w aglomeracjach, gdzie kumulują się różnorodne zanieczyszczenia 
powietrza.

NeW LeGAL ReGULAtiONS iN tHe PROtectiON  
OF tHe QUALitY OF AiR – tHe MONitORiNG  

AND ReStORiNG tHe ReQUiReD StAte OF tHe QUALitY OF AiR

Summary

The article is analysing implementing in polish internal law duties resulting from 
the EU law, of examining observing legal requirements of the quality of air and tak-
ing action being aimed at restoring of violated requirements. The duties concerning the 
monitoring in Poland are burdening a review body, i.e. the inspection of the environ-
mental protection, however restoring duties concerning taking action required quality 
of air self-government bodies of the province. A lot of mistakes of new provisions were 
indicated in the article, of which can be an effect a non-performance through Poland of 
duties defined in the EU law, concerning providing for the appropriate quality air. 

Translated by Marek Górski

Keywords: administrative law, legal environment, legal protection of air quality
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Wprowadzenie 

Akceptując regulaminy rożnych portali społecznościowych, subskrybując 
newslettery, czy udzielając odpowiedzi na pytania w ankietach internetowych, 
użytkownicy internetu często bezrefleksyjnie podają swoje dane osobowe. 
z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polskich Badań Internetu wynika, że 
zaledwie 2% internautów nie umieściło w sieci jakichkolwiek danych na swój 
temat. Dziewięć na dziesięć osób podało swoje imię i nazwisko oraz informacje 
na temat daty swojego urodzenia, natomiast ponad dwie trzecie umieściło w sieci 
swoje zdjęcia1. Konsekwencje opisanego wyżej zjawiska trafnie ujął były prezes 
zarządu firmy Google – Eric Schmidt2, który stwierdził, że „za 10 lat dzisiejsza 
młodzież będzie zmieniać nazwiska, bo nie będzie chciała być kojarzona z tre-
ściami, które dziś publikuje na swój temat”. Podkreślenia wymaga, że pomimo 
nieograniczonego dostępu do internetu każdemu nadal przysługuje prawo do 
prywatności, które w pierwszej kolejności powinno być chronione przez samych 
użytkowników, funkcjonujących w świecie cyfrowym (ang. digital abstinence).

Podstawy prawne ochrony danych osobowych zostały określone w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku3. W nauce prawa wskazuje 
się, że na gruncie orzecznictwa konstytucyjnego prawo do ochrony danych oso-
bowych traktowane jest jako „wyspecjalizowana konstrukcja”, która zapewnia 
ochronę tych samych wartości co prawo do prywatności4. I. Lipowicz postrzega 
prawo do decydowania komu, w jakim zakresie i celu przekazujemy informa-
cje o nas jako element wolności5. Prawo to zostało skonkretyzowane w Ustawie 
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych6, której uchwalenie było 
wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 95/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swo-
bodnego przepływu tych danych7. W artykule przeanalizowano dane osobowe, 

1 http://pbi.org.pl, data pobrania: 15.06.2013.
2 www.google.com/about/company/facts/management, data pobrania: 15.06.2013.
3 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
4 I. Lipowicz, Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych, w: Ochrona danych 

osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 47.
5 Ibidem.
6 T.j. Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.
7 Dz.Urz. UE L 281 z 23.11.1995 r., s. 31–50.
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których istnienie sprzężone jest z pojawieniem się i rozwojem internetu, poru-
szono tematykę związaną z tzw. prawem do bycia zapomnianym oraz wskazano 
podstawowe administracyjne środki ochrony danych osobowych. 

1. Pojęcie danych osobowych – uwagi ogólne

Zgodnie z art. 6 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych, zwanej dalej „u.o.d.o.”, danymi osobowymi są wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
W świetle ust. 2 wskazanego wyżej artykułu osobą możliwą do zidentyfiko-
wania jest natomiast osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub 
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo 
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fi-
zjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie 
uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to 
nadmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 6 ust. 3 u.o.d.o.). Z przytoczonej 
definicji wynika, że danymi osobowymi są nie tylko informacje, które same 
w sobie służą głównie do celów identyfikacji. Sama bowiem pojedyncza infor-
macja zazwyczaj nie umożliwia identyfikacji osoby, której dotyczy (wyjątkiem 
jest tutaj np. zdjęcie czy kod genetyczny)8. 

Pojęcie „danych osobowych”, zdefiniowane w art. 6 u.o.d.o., obejmuje trzy 
kluczowe elementy. Są nimi wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, któ-
ra jest już zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania. Informacją jest 
wszelki komunikat, wyrażony i utrwalony w jakikolwiek sposób, odnoszący 
się do każdego aspektu konkretnej osoby fizycznej, jej relacji osobistych, ży-
cia prywatnego, zawodowego i społecznego, zdobytego wykształcenia czy cech 
charakteru, jeżeli tylko pozwala on na jej bezpośrednią lub pośrednią identyfi-
kację. W świetle przytoczonej wyżej definicji, informacja musi dotyczyć wy-
łącznie osoby fizycznej. Oznacza to, że definicja nie obejmuje swym zakresem 
jakichkolwiek jednostek organizacyjnych (bez znaczenia pozostaje okoliczność, 
czy mają one osobowość prawną), organów administracji publicznej i pozosta-
łych podmiotów, innych niż osoby fizyczne. Dla nadania określonej wiadomości 
statusu danych osobowych nieistotna jest również pozycja prawna danej osoby 

8 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 
2007, s. 344–346.
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fizycznej, to czy ma zdolność do czynności prawnych, publiczne prawa pod-
miotowe czy polskie obywatelstwo. Bez znaczenia pozostaje także okoliczność, 
czy dana informacja jest prawdziwa, o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa 
w art. 6 u.o.d.o.9 Podkreślenia wymaga, że definicja „danych osobowych” ma 
charakter relatywny, co oznacza, że szczególnie istotny jest kontekst, w jakim 
dana informacja zostanie osadzona. W określonych okolicznościach dana infor-
macja traktowana będzie jako dane osobowe, a w innych – wręcz przeciwnie.

Potwierdzeniem powyższego rozumienia definicji danych osobowych jest 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2009 roku, I osK 
667/0910, dotyczący przetwarzania danych osobowych przez spółkę będącą wła-
ścicielem portalu społecznościowego, na którym została umieszczona fotografia, 
pod którą, bez zgody osoby zainteresowanej, wymieniono jej imię i nazwisko, 
w sposób umożliwiający określenie jej wizerunku na tym zdjęciu. Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmówił udzielenia jej ochrony wskazu-
jąc, że konfrontacja zdjęcia sprzed wielu lat wraz z podaniem imienia i nazwiska 
danej osoby oraz szkoły, do której uczęszczała, nie umożliwia identyfikacji tej 
osoby bez poniesienia nadmiernych kosztów i czasu. Na gruncie zaprezentowa-
nego stanu faktycznego Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że internet jako 
powszechne źródło dostępu do informacji zyskuje na znaczeniu. Jako medial-
ne forum umożliwia dostęp do danej informacji nieograniczonej liczbie osób 
i pozwala na swobodne jej przetwarzanie w rozumieniu przyjętym na gruncie 
ustawy o ochronie danych osobowych. Sąd zwraca uwagę, że do tej pory nie 
powstały adekwatne mechanizmy gwarantujące ochronę praw jednostki, jeśli 
jej prawa zostały pogwałcone w wyniku zamieszczenia określonej informacji 
w sieci internetowej. Wobec powyższego, coraz istotniejszą rolę odgrywają or-
gana ochrony prawa, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
w tworzeniu prawidłowej praktyki przestrzegania przepisów prawa również 
w internecie, a ich obowiązkiem jest podjęcie działań mających na celu ochro-
nę praw obywatelskich. Sąd podkreślił, że wizerunek osoby fizycznej należy 
do dóbr osobistych człowieka i niewyrażenie zgody na jego publikację, gdy nie 
mamy do czynienia z osobą publiczną, warunkuje zapewnienie ochrony przewi-
dzianej ustawą o ochronie danych osobowych.

9 Ibidem.
10 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0351DAD7F, data pobrania: 15.06.2013.
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W dalszej części artykułu, pod kątem definicji zawartej w art. 6 u.o.d.o., 
przeanalizowano dane, które są ściśle związane z korzystaniem przez osoby fi-
zyczne z internetu.

2. Adresy e-mail a dane osobowe

Kwalifikacja adresów poczty elektronicznej do kategorii danych osobowych 
ma w doktrynie charakter dyskusyjny. Prezentowane są zasadniczo odmienne 
stanowiska, zgodnie z którymi status danych osobowych należy przyznać każ-
demu adresowi e-mail11 lub też wyłącznie tym adresom poczty elektronicznej, 
których jawne elementy wskazują na konkretnych użytkowników12. 

X. Konarski wyróżnił trzy kategorie adresów e-mail. Pierwszą grupę stano-
wią adresy poczty elektronicznej, które bezpośrednio przez swoją treść pozwa-
lają zidentyfikować użytkownika. Następnie wskazał na adresy, które dopiero 
po zestawieniu z innymi informacjami identyfikującymi wprost lub pośrednio 
właściciela można uznać za dane osobowe oraz te, które nie są w ogóle danymi 
osobowymi13. Najbardziej przekonująca wydaje się wykładnia, w świetle któ-
rej adresy e-mail stanowią dane osobowe wówczas, gdy samodzielnie (z uwagi 
na swoją treść wskazującą np. imię i nazwisko użytkownika) albo razem z in-
nymi przetwarzanymi informacjami wraz z adresem wiadomości (np. adresem 
pocztowym) umożliwiają identyfikację użytkownika14. A. Drozd podkreśla, że 
informacje o adresie e-mail danej osoby fizycznej, np. gdy wypowiada się ona 
na forach internetowych, w listach dyskusyjnych, pozwalają określić jej aktyw-
ność i stworzyć profil jej osobowości przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych 
stron internetowych, wobec czego należy uznać, że adres poczty elektronicznej 
w szczególnych sytuacjach nie będzie mógł być traktowany jako dane osobowe15. 
Autor znajduje częściowe potwierdzenie swojego stanowiska w treści art. 18 

11 W. Zimny, Czy adresy email są danymi osobowymi?, „Ochrona Informacji” Biul. TISM 
2002, nr 2.

12 J. Ożegalska-Trybalska, Adresy emailowe a dane osobowe, „Ochrona Danych Osobo-
wych” Biul. ABI 2000, nr 23.

13 X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, Warszawa 2002, s. 119–120.
14 P. Carey, Email Addresses – are they Personal Data, „Entertainment Law Review” 

2000, nr 1, s. 10–13.
15 A. Drozd, Pojecie danych osobowych – uwagi wstępne, w: Ochrona danych osobowych 

w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 32–33.



252 Kornelia Łuczejko

ust. 1 pkt 6 w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną16, w świetle których adresy elektroniczne usługobior-
cy zakwalifikowano przez ustawodawcę do kategorii danych osobowych. Słusz-
nie P. Barta i P. Litwiński wskazują jednak, że tego przepisu nie należy rozumieć 
w ten sposób, że każdy adres e-mail ma status informacji o charakterze danych 
osobowych17. W doktrynie podnosi się, że adresy poczty elektronicznej stano-
wią dane osobowe nawet wówczas, gdy administrator nie przeprowadził oceny 
z punktu widzenia prawdziwości informacji, które zostały podane przez osobę 
zakładającą bezpłatne konto pocztowe. Oczywiście brakuje podstaw do takiej 
weryfikacji, gdy adres e-mail utworzono, aby pełnił jakąś funkcję, np. skrzynki 
kontaktowej18.

Reasumując, przyjąć należy, że co do zasady, adresy poczty elektronicznej 
są danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 u.o.d.o. Często w ich treści będą 
ujawnione typowe dane osobowe takie jak imię czy nazwisko, ale nierzadko bę-
dzie występowała sytuacja, gdy dopiero dostęp do innych informacji o użytkow-
niku umożliwi jego identyfikację. Niezależnie od sposobu identyfikacji osoby 
fizycznej – bezpośredniego lub pośredniego, każdemu z nich przysługuje jedna-
kowa ochrona administracyjnoprawna przewidziana przepisami ustawy o ochro-
nie danych osobowych.

3.  Kwalifikacja adresów iP jako danych osobowych 

Adres IP (ang. Internet Protocol Adddress) jest numerem porządkowym, 
który jest przypisany urządzeniu, będącemu elementem sieci informatycznej 
i w konsekwencji nie pozwala w sposób bezpośredni zidentyfikować osoby fi-
zycznej. Kwalifikacja adresów IP jako danych osobowych zależeć więc będzie 
od dostępu do innych informacji o użytkowniku, które w połączeniu z adresem 
IP umożliwią jego identyfikację. W tym stanie rzeczy konieczne jest zatem, aby 
dostawca internetu miał dostęp do innych danych pozwalających zindywiduali-
zować osobę fizyczną korzystającą z tego urządzenia, a także aby adres IP miał 
charakter stały. Wydaje się niemożliwe, aby móc skonkretyzować daną osobę 

16 Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.
17 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 

2009, s. 100.
18 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…, s. 359.
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fizyczną w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dynamicznym numerem IP lub sta-
łym adresem IP, ale przyporządkowanym dla lokalnej sieci internetowej (LAN), 
współużytkowanej przez wiele osób fizycznych19. W kontekście adresów IP jako 
danych osobowych stanowisko zajęła również judykatura. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie w wyroku z 3 lutego 2010 roku, sygn. II SA/Wa 
1598/09 wskazał, że: „prawo do swobodnej, anonimowej wypowiedzi, nie może 
chronić osób, które naruszają prawa innych osób, od odpowiedzialności za wy-
powiedziane słowa. W sieci nikt nie jest i nie może być anonimowy. Wprawdzie 
ustalenie tożsamości danej osoby może być utrudnione, jednak z uwagi na to, że 
każdy komputer zostawia w Internecie ślad – adres IP, za pomocą którego można 
ustalić komputer, z którego dokonano wpisu, stwarza to możliwość pośredniego 
ustalenia tożsamości osoby, która dokonała tego wpisu”20. Sąd podkreślił, że ta-
jemnica telekomunikacyjna nie ma charakteru absolutnego i pozwala na szeroko 
rozumiane wykorzystywanie danych osobowych użytkownika, znajdujących się 
w posiadaniu operatora, przez podmioty inne niż nadawca i odbiorca komuni-
katu, o ile jest to konieczne z przyczyn określonych w odrębnych przepisach. 
Stanowisko w dyskusji nad charakterem prawnym adresów IP zajął również Na-
czelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 19 maja 2011 roku, sygn. I osK 
1079/1021, stwierdził, że numer IP nie zawsze może być zakwalifikowany do in-
formacji o charakterze danych osobowych. W sytuacji, gdy jest on jednak na sta-
łe lub dłuższy czas przyporządkowany do konkretnego urządzenia, które z kolei 
można powiązać z indywidualnym użytkownikiem sieci internetowej, to należy 
przyjąć, że numer IP stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 6 u.o.d.o., gdyż 
jest to informacja umożliwiająca pośrednią identyfikację konkretnej osoby fi-
zycznej. W uzasadnieniu orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, 
że internet jest wirtualną platformą, za pośrednictwem której jego użytkownicy 
często prezentują treści naruszające godność człowieka, cześć i jego dobre imię, 
wobec czego: „działanie norm gwarantujących podstawowe prawa i wolności 
obywatelskie nie może być zawieszone czy też wyłączone tylko z tego powodu, 
że prawo to naruszono przez dokonanie wpisów internetowych. Internet czę-
sto pozornie, a czasami faktycznie zapewnia anonimowość jego użytkownikom. 
Stanowi medialne forum, na którym prezentowane są treści naruszające ludzką 

19 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych…, s. 100–101.
20 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD6FF02867, data pobrania: 15.06.2013.
21 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/42DC7AE3F0, data pobrania: 15.06.2013.
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godność, cześć i dobre imię. Dlatego też wszędzie tam, gdzie numer IP pozwala 
pośrednio na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, powinien on być uznany 
za dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 u.o.d.o.”. Odmienna wykładnia 
stałaby w sprzeczności w stosunku do norm konstytucyjnych zawartych w art. 
30 i 47 Konstytucji RP. 

Kontrowersje w nauce prawa wywołuje stanowisko zaprezentowane przez 
Grupę roboczą ds. ochrony danych osobowych w Opinii 1/2008 z 4 kwietnia 
2008 roku związane z zagadnieniem ochrony danych osobowych w kontekście 
funkcjonowania wyszukiwarek internetowych22. Grupa robocza przyjęła, że 
do czasu potwierdzenia ze stuprocentową pewnością, że adres IP nie może być 
przyporządkowany do konkretnego, zidentyfikowanego użytkownika, operator 
wyszukiwarki ma obowiązek kwalifikować jako dane osobowe wszelkie numery 
IP. Zdaniem P. Barty i P. Litwińskiego, stanowisko w świetle którego podmioty, 
będące w posiadaniu adresów IP (stałych czy dynamicznych) musiałyby należy-
cie zabezpieczyć te dane, ale również wypełniać obowiązki informacyjne i re-
jestracyjne, niezależnie od tego, czy gromadziłyby one dane o użytkownikach 
tych adresów, jest zbyt daleko idące23. Autorzy aprobują odmienne stanowisko 
zaprezentowane przez Sąd Okręgowy w Monachium24, zgodnie z którym nu-
mery IP nie mogą być zakwalifikowane jako dane osobowe z tego powodu, że 
użytkownik mógłby być skonkretyzowany tylko w sytuacji, gdyby dostawca in-
ternetu nielegalnie ustalił jego tożsamość oraz nielegalnie przekazał informacje 
o użytkowniku dostawcy usługi (operatora strony www). W konsekwencji, zda-
niem sądu, operator strony internetowej może przechowywać numery IP użyt-
kowników na serwerze logów, a sam adres IP nie ma cech, które umożliwiają 
identyfikację danej osoby fizycznej.

Podobnie zatem, jak przy kwalifikowaniu adresów poczty elektronicznej 
jako danych osobowych, adresom IP będzie mógł być przypisany status danych 
osobowych po spełnieniu przesłanek określonych w art. 6 u.o.d.o. Na uwagę 
i aprobatę zasługuje przede wszystkim stanowisko zaprezentowane we – wska-
zanym wyżej – precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Orzeczenie NSA stanowi wyraźny sygnał dla użytkowników internetu, że wol-
ność słowa ma swoją granicę, którą jest godność drugiego człowieka. Należy 

22 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych…, s. 103. 
23 Ibidem, s. 103.
24 Wyrok SO w Monachium z 30.09.2008 r., sprawa nr 133, C 5677/08.
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podzielić pogląd, w świetle którego w internecie nikt nie powinien czuć się ano-
nimowy, a co się z tym wiąże w powszechnym przekonaniu – również niepono-
szący odpowiedzialności za swoje wirtualne działania. Należy wyrazić nadzie-
ję, że mechanizmy ochrony prawnej, ustanowione na mocy przepisów ustawy 
o ochronie danych osobowych, będą działały sprawnie i prawidłowo, przez co 
z pewnością należyty poziom ochrony zostanie zagwarantowany wszystkim 
użytkownikom internetu.

4.  Prawo do bycia zapomnianym 

„Prawo do bycia zapomnianym” (ang. right to be forgotten) to część zmian 
do obowiązującej Dyrektywy 95/46/WE, wpisujących się w planowaną unijną 
reformę systemu ochrony danych osobowych, których celem jest aktualizacja 
prawa unijnego przez dostosowanie go do obecnych realiów korzystania z inter-
netu25. Projekt unijnego rozporządzenia został zaproponowany przez komisarz 
Viviane Reding i ma stanowić odpowiedź na wyzwanie, jakie stawiają praw-
nym mechanizmom ochrony danych osobowych nowe technologie. V. Reding 
podkreśla, że: „dane osobowe są dzisiaj walutą rynku cyfrowego i jak każda 
inna waluta musi być stabilna godna zaufania”. Prawo do bycia zapomnianym 
ma gwarantować, by każdy użytkownik internetu mógł w dowolnym czasie żą-
dać usunięcia swoich danych osobowych z serwerów i baz danych właścicieli 
serwisów. Administrator danej wyszukiwarki czy portalu byłby zobowiązany 
do trwałego usunięcia jego danych, a obowiązek ten obejmowałby również ja-
kiekolwiek kopie i odniesienia do tych danych. Innymi słowy, użytkownik in-
ternetu korzystając z tego prawa mógłby żądać usunięcia z sieci internetowej 
wszelkich niechcianych danych, które go dotyczą. W kontekście prawa do bycia 
zapomnianym, nad którego ostatecznym kształtem trwają obecnie prace legisla-
cyjne w ramach nowego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, 
istotne znaczenie będzie miał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, rozstrzy-
gający spór między Google i Google Spain a hiszpańskim organem ochrony da-
nych (AEPD) i obywatelem Hiszpanii26, dotyczący usunięcia danych osobowych 
z indeksów wyszukiwania i w dalszej kolejności braku dostępu do tych danych. 

25 https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/03/Projekt-rozporządzenia-PE-i-Rady.pdf, 
data pobrania: 7.07.2013.

26 Sygnatura sprawy C-131/12, http://eurlex.europa.eu, data pobrania: 15.06.2013.
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Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie m.in. czy prawo do ochrony danych oso-
bowych obejmować może żądanie osoby, by informacja, która jej dotyczy oraz 
umożliwia zweryfikowanie jej tożsamości, została na stałe usunięta z internetu 
i w konsekwencji, czy taka informacja może być bezterminowo indeksowana 
przez wyszukiwarki internetowe. Obecnie informacja raz umieszczona w inter-
necie staje się właściwie „nieśmiertelna”. 

Co istotne, w świecie rzeczywistym osoba fizyczna może skorzystać z re-
gulacji prawnych, które pozwalają jej usunąć niewygodne informacje na swój 
temat, np. wykorzystać instytucję zatarcia skazania. Tego rodzaju ochrona nie 
jest już jednak możliwa w sferze wirtualnej. W tym kontekście doskonałym 
przykładem jest głośna medialnie sprawa osoby, żądającej od niemieckiej Wiki-
pedii usunięcia informacji o tym, że orzeczono w stosunku do niej pozbawienie 
wolności za zabójstwo znanego aktora, gdyż utrudnia to jej powrót do normal-
nego życia w społeczeństwie, w tym znalezienie pracy etc. Żądanie to zostało 
spełnione przez niemiecką Wikipedię, jednak informacja ta pozostała dostępna 
w innych wersjach językowych serwisu. Jednocześnie przy ocenie zasadności 
powyższego żądania, należałoby mieć na uwadze, że zabójstwa dokonano w rze-
czywistości i jest to jeden z faktów historycznych27.

Sceptycy wskazują, że wprowadzenie prawa do bycia zapomnianym może 
stać się instrumentem do cenzurowania danych w internecie przez usuwanie 
niechcianych, chociaż prawdziwych informacji na swój temat. Podkreślają, że 
w ten sposób w sieci internetowej doszłoby do naruszenia swobody wypowiedzi. 
Kolejnym wywołującym kontrowersje aspektem, na który należy zwrócić uwa-
gę, jest wykonalność prawa do bycia zapomnianym. Uwarunkowania technicz-
ne mogą sprawić, że wprowadzone przepisy okażą się martwe. O ile spełnienie 
przez pierwotnego administratora roszczenia usunięcia określonych danych jest 
realne, o tyle niemożliwe wydaje się wyegzekwowanie od niego, aby określone 
dane zostały skasowane również przez wszelkie inne podmioty, które je prze-
twarzają. W konsekwencji prawo do bycia zapomnianym wydaje się być kon-
strukcją iluzoryczną, gdyż w praktyce trudno będzie ustalić, kto miał dostęp 
do informacji zamieszczonej w internecie oraz gdzie mogła ona zostać później 
ujawniona.

27 www.eversheds.pl/articlesFiles/910_Prawo%20do%20bycia%20zapomnianym_A.Med-
nis_Czas%20informacji_2(7)2011.pdf.
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5.  Admininstracyjnoprawne środki ochrony danych osobowych  
– wybrane zagadnienia

Fundamentem publicznoprawnej ochrony danych osobowych jest możli-
wość kontrolowania przez osobę fizyczną przetwarzania swoich danych osobo-
wych28. Ustawodawca w art. 32 u.o.d.o. przyznał każdej osobie fizycznej pra-
wo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach 
danych, realizując tym samym gwarantowaną konstytucyjnie zasadę autonomii 
informacyjnej29. G. Sibiga – ze względu na przedmiot żądania kierowany przez 
podmiot danych do administratora danych – wyróżnił 4 kategorie roszczeń, za-
gwarantowanych powyższym przepisem:

1.  Wniosek o udostępnienie treści danych osobowych oraz informacji o pro-
cesie ich przetwarzania, czyli:
–  uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do 

ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, 
a w wypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej 
miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

–  uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych 
zawartych w takim zbiorze,

–  uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej do-
tyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych 
danych,

–  uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczą-
ce, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania 
w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania 
tajemnicy zawodowej,

–  uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szcze-
gólności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 
dane te są udostępniane,

–  uzyskania informacji o przesłankach podjęcia ostatecznego rozstrzy-
gnięcia indywidualnej sprawy, którego treść jest wyłącznie wynikiem 
operacji na danych osobowych, prowadzonym w systemie informa-
tycznym.

28 G. Sibiga, Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, s. 65.
29 A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, 

Warszawa 2008, s. 216.
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2. Żądania w zakresie poprawności, kompletności i legalności przetwarza-
nia danych osobowych (tzw. uprawnienia korekcyjne), tj. żądania uzupeł-
nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nie-
kompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych 
ze względu na szczególną sytuację podmiotu danych oraz wniesienie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy administrator 
danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 
przekazywania danych innemu administratorowi danych.

4.  Żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem 
zakazu automatyzacji decyzji indywidualnych30. 

Wskazane wyżej roszczenia mają charakter bezwzględny i dotyczą ściśle 
oznaczonej osoby fizycznej. Z niektórych osoba zainteresowana może skorzy-
stać z częstotliwością nie większą niż raz na 6 miesięcy (tj. informacje, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–5 u.o.d.o.). Oczywiście należy to odnieść do żądań, 
które są kierowane w stosunku do tego samego podmiotu31. Decyzja w przed-
miocie wyboru rodzaju żądania należy do osoby, której dane dotyczą, ale rów-
nocześnie powinna odpowiadać charakterowi zaistniałego i wykazanego uchy-
bienia w procesie przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, 
powinna wybrać działania proporcjonalne do stwierdzonego stanu faktycznego, 
a administrator może nie zastosować się do treści żądania, gdy będzie ono nie-
proporcjonalne32.

Korzystanie przez osobę fizyczną z uprawnień przewidzianych w art. 32 
u.o.d.o. nie może być uwarunkowane spełnieniem jakichkolwiek dodatkowych 
formalności czy też uiszczeniem opłat. W doktrynie wskazuje się, że ewentualna 
odpłatność może być związana z poniesieniem przez administratora danych kosz-
tów związanych z wypełnieniem obowiązków informacyjnych33. Pojawiają się 
również poglądy, w świetle których administrator nie może uzależnić wykonania 
swojego obowiązku od wniesienia opłaty, nawet w kwocie stanowiącej koszt 

30 G. Sibiga, Postępowanie w sprawach…, s. 66.
31 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…, s. 575, 579.
32 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych…, s. 356.
33 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…, s. 576.
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udzielenia odpowiedzi, chyba że podmiot danych składa wniosek częściej niż 
raz na 6 miesięcy34. Złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną nie jest także 
uzależnione od zachowania jakiejkolwiek szczególnej formy, a więc może odbyć 
się telefonicznie, za pośrednictwem faksu, w zwykłej formie pisemnej. Od osoby 
występującej z takim wnioskiem nie można również żądać wykazywania się in-
teresem prawnym bądź faktycznym. Nie musi on także zawierać uzasadnienia35. 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli dane są przetwarzane dla celów nauko-
wych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, admini-
strator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych, 
jeśli pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem 
(art. 32 ust. 4 u.o.d.o.).

Kolejnym żądaniem, z którego może skorzystać podmiot danych, jest pra-
wo sprzeciwu. Uprawnienie to przysługuje osobie zainteresowanej w sytuacji, 
gdy dane są lub mają być przetwarzane przez administratora danych w celach 
marketingowych lub są przekazywane innemu administratorowi danych, je-
żeli przetwarzanie tych danych następuje w przypadku niezbędności przetwa-
rzania danych dla wykonywania prawem określonych zadań realizowanych dla 
dobra publicznego oraz gdy przetwarzanie danych jest wynikiem tzw. prawnie 
usprawiedliwionego celu administratora danych osobowych (art. 32 ust. 1 pkt 8 
u.o.d.o.). Skorzystanie z prawa sprzeciwu powoduje, że kontynuowanie przetwa-
rzania kwestionowanych danych nie jest możliwe, gdyż obowiązek zaprzestania 
przetwarzania danych ma charakter bezwzględny. Co istotne, nie jest dopusz-
czalne zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy występuje któraś 
z przesłanek legalizujących, czyli:

–  osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na przetwarzanie danych,
–  przetwarzanie danych jest konieczne dla zrealizowania uprawnienia lub 

spełnienia obowiązku określonego prawem,
–  przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania umowy, gdy 

osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to konieczne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą36.

34 G. Sibiga, Postępowanie w sprawach…, s. 69.
35 Ibidem.
36 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…, s. 589.
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Prawo sprzeciwu przysługuje podmiotowi danych jedynie, gdy przetwarza-
ne są tzw. dane zwykłe, nie ma zaś zastosowania w odniesieniu do tzw. danych 
wrażliwych, o których stanowi art. 27 ust. 1 u.o.d.o.37

W świetle 35 ust. 1. u.o.d.o. w razie wykazania przez osobę, której dane 
osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zo-
stały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla które-
go zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, 
do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego 
wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbio-
ru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich 
uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. Gdy 
administrator danych nie zastosuje się do tego obowiązku, osoba zainteresowa-
na może się zwrócić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(zwanego dalej „GIODO”) z pisemnym wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego 
obowiązku. Gdy GIODO podzieli stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie na-
ruszenia przez administratora ciążących na nim obowiązków, wydaje decyzję 
administracyjną nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przy-
padku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych GIODO z urzędu lub 
na wniosek nakazuje w szczególności:

–  usunięcie uchybień,
–  uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudo-

stępnienie danych osobowych,
–  zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone 

dane osobowe,
–  wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego,
–  zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom,
–  usunięcie danych osobowych.
Analiza treści przepisów wskazuje, że zanim osoba zainteresowana wy-

stąpi z wnioskiem do GIODO, powinna najpierw zwrócić się bezpośrednio do 
administratora. W doktrynie podkreśla się, że gdy administrator danych nie wy-
kona decyzji GIODO, wówczas może to się wiązać z odpowiedzialnością dyscy-
plinarną, na podstawie art. 17 ust. 2 u.o.d.o., a nawet prowadzić do poniesienia 
odpowiedzialności karnej (art. 49 lub 50 u.o.d.o.)38. Gdy GIODO nie podzieli 

37 G. Sibiga, Postępowanie w sprawach…, s. 76.
38 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych…, s. 599.
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stanowiska osoby zainteresowanej, przysługuje jej prawo do wniesienia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na decyzję organu w przedmiocie wskazanego 
wyżej wniosku przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ustawodawca przyznał oso-
bie fizycznej wiele instrumentów prawnych, mających zagwarantować skutecz-
ną ochronę danych osobowych, które jej dotyczą. Katalog określony w art. 32 
u.o.d.o. ma charakter otwarty, wobec czego osoba, której dane dotyczą, może 
skorzystać także z innych środków prawnych, niewymienionych wprost w tym 
przepisie. Nie należy również zapominać, że poziom ochrony przewidziany usta-
wą o ochronie danych osobowych dodatkowo wzmacnia możliwość skorzystania 
przed podmiot danych także z drogi cywilistycznej i karnej.

Podsumowanie

Problematyka ochrony danych osobowych znajduje się obecnie w centrum 
zainteresowania z uwagi na trwającą debatę publiczną związaną z przyszłym 
kształtem unijnego rozporządzenia z zakresu ochrony danych osobowych. In-
tensywny rozwój nowych technologii spowodował bowiem nie tylko powstanie 
nowej kategorii danych osobowych związanych z korzystaniem z internetu (ta-
kich jak np. numery IP czy adresy e-mail), ale także sprawił, że dotychczasowe 
prawne mechanizmy ochrony danych osobowych stały się nieskuteczne i nie 
przystają do obecnych realiów, gdzie coraz większe znaczenie zyskuje rzeczy-
wistość wirtualna. 

Jak wynika z niniejszego artykułu, największe emocje wywołuje próba 
wprowadzenia do systemu prawnego tzw. prawa do bycia zapomnianym, zgodnie 
z którym użytkownik sieci mógłby w każdym czasie domagać się definitywnego 
usunięcia z internetu wszelkich danych, które go dotyczą. Główną wadą tego 
innowacyjnego rozwiązania prawnego jest z pewnością kwestia możliwości jego 
wyegzekwowania. Istotnym głosem w dyskusji między zwolennikami i prze-
ciwnikami tej regulacji będzie z pewnością wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
UE, który rozstrzygnie spór pomiędzy Google i Google Spain a hiszpańskim 
organem ochrony danych (AEPD) i obywatelem Hiszpanii.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie internet stanowi ciekawe medialne fo-
rum, gdzie informację może umieścić każdy, a wprowadzone dane pojawia-
ją się w sieci natychmiast i mogą podlegać wielokrotnemu powielaniu oraz 
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rozpowszechnianiu. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że unijne prawo w za-
kresie ochrony danych osobowych nie zostało jeszcze zaktualizowane, tak waż-
ną rolę odgrywa prawidłowe funkcjonowanie organów ochrony prawnej, w tym 
GIODO, w zapewnieniu należytego wykonywania przepisów ustawy, a tym sa-
mym zagwarantowania skutecznej ochrony podmiotom danych. Oznacza to, że 
do czasu wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które będą dostosowane 
także do reguł funkcjonowania w świecie cyfrowym, szczególna odpowiedzial-
ność spoczywać będzie na krajowych organach kontrolujących działania zwią-
zane z przetwarzaniem danych osobowych oraz na sądach sprawujących wymiar 
sprawiedliwości.

PeRSONAL DAtA ON tHe iNteRNet  
– SeLecteD iSSUeS OF ADMiNiStRAtiVe LAW

Summary

Recently, the issues related to personal data protection have received significant 
public attention due to the ongoing debate concerning the future form of the EU data 
protection legislation. The rapid development of digital technologies not only brought 
the new category of personal data related to online activity, such as IP or e-mail ad-
dresses, but also revealed that the binding data privacy laws have been ineffective and 
inadequate for regulating virtual reality.

With this paper the author aims to cover the analysis of personal data closely linked 
to the rise and development of the world-wide web as well as to discuss the initiated 
enforcement of the right to be forgotten, under which Internet users may at any time 
request the erasure of personal data concerning them and their online activity. Moreover, 
the author indicates the key executive measures regarding personal data protection.

Translated by Urszula Owczarek

Keywords: personal data, Internet, e-mail address, IP address, right to be forgotten, 
personal data protection
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POStęPOWANie SĄDOWOADMiNiStRAcYJNe 
W PRZeDMiOcie SKARGi  

NA ODMOWę UDZieLeNiA iNFORMAcJi PRASie

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zasady kontrolowania przez sądy administracyjne przy-
sługującego prasie prawa do informacji o działalności przedsiębiorców i podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz niedziałających w celu osiągnię-
cia zysku w wypadku odmowy jej udzielenia lub niezachowania wymogów formalnych 
takiej odmowy. Przepisy przewidują dwie sytuacje, w których obowiązek udzielenia 
informacji prasie zostaje wyłączony. Po pierwsze, gdy na podstawie odrębnych przepi-
sów informacja mająca zostać ujawniona jest objęta tajemnicą, a po drugie, gdy ujawnie-
nie informacji naruszyłoby prawo do prywatności. Analiza obowiązujących przepisów 
prawa oraz orzecznictwa pozwala stwierdzić, że do najważniejszych kompetencji przy-
sługujących sądom administracyjnym w prawie prasowym należą możliwości uchyle-
nia odmowy udzielenia informacji prasie oraz stwierdzenia jej nieważności, oddalenia 
skargi w przypadku uznania odmowy za prawidłową, a także do stwierdzenia bezczyn-
ności podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji. Rozważeniu poddano także 
poglądy doktryny dotyczące zagadnienia kognicji sądów administracyjnych w sprawach 

* E-mail: pzdyb@mec.univ.szczecin.pl.
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odmowy udzielenia informacji prasie, mające stanowić odstępstwo od zasady sprawo-
wania przez nie wyłącznie kontroli działalności administracji publicznej.

Słowa kluczowe: prawo prasowe, postępowanie sądowoadministracyjne

Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi1 normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontro-
li działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jej 
przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (art. 1 p.p.s.a.). Przepis art. 2 
p.p.s.a. wskazuje, że do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych są po-
wołane sądy administracyjne, których pozycję ustrojową wyznaczają przepisy 
art. 175 ust. 1 i 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2 rozwinięte w Ustawie 
z 25 lipca 2002 roku – Prawo o ustroju sądów administracyjnych3. Ich zasadni-
czym zakresem działania jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez kon-
trolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompeten-
cyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, 
samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami 
administracji rządowej (art. 1 § 1 p.u.s.a.). 

W świetle przytoczonych wyżej przepisów jako podstawowy obszar kogni-
cji sądów administracyjnych należy zatem wskazać rozstrzyganie sporów praw-
nych, w których przynajmniej po jednej stronie tego sporu występować będzie 
organ administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) bądź podmiot peł-
niący w określonym zakresie funkcję organu administracji publicznej.

Przedmiotem orzekania przez sądy administracyjne są jednak nie tyl-
ko sprawy dotyczące kontroli działalności administracji publicznej (określone 
w art. 3 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzeka-
ją także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową 
kontrolę i stosują określone w nich środki. Przepisem szczególnym dopuszczają-
cym drogę sądowoadministracyjną w sprawach dotyczących informacji prasowej 
jest art. 4 ust. 4 Ustawy z 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe4. Prawodawca 
ograniczył jednak możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego tylko do 

1 T.j. Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm., dalej jako „p.p.s.a.”
2 Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
3 Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej jako „p.u.s.a.”
4 Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm., dalej jako „p.p.”
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odmowy udzielenia informacji prasowej lub niezachowania wymogów odmowy, 
wskazanych w art. 4 ust. 3 p.p.5

Prawo do informacji

Podstawowe gwarancje dostępu do informacji gwarantuje art. 61 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej. Odnosząc się do tego przepisu, Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny wskazał, że: „Prawo do informacji jest publicznym prawem oby-
watela, które odbywa się na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie 
do informacji publicznej. Prawo do informacji jest zatem zasadą, a wyjątki od 
niej powinny być interpretowane ściśle”6. Główny nacisk kładziony jest na cha-
rakter informacji: „Prawem tym, także ze względu na jego polityczny wymiar, 
objęte są jednak, co do zasady, wyłącznie informacje o charakterze publicznym, 
a więc przede wszystkim informacje o działalności władz publicznych, a wa-
runkowo również informacje, które są w posiadaniu tych władz. Interpretacja 
zakresu przedmiotowego prawa do informacji publicznej powinna być bowiem 
ścisła i obejmować informacje relewantne w stosunku do natury prawa do infor-
macji publicznej”7.

Ustawa – Prawo prasowe wyodrębnia trzy rodzaje sytuacji, w których pra-
sie przysługuje uprawnienie do żądania udzielenia jej informacji:8

–  pierwsza dotyczy dostępu do informacji publicznej, zgodnie bowiem 
z art. 3a p.p. odsyła ona wprost do przepisów Ustawy z 6 września 2001 
roku o dostępie do informacji publicznej9,

–  druga, zgodnie z art. 4 ust. 1 p.p., dotyczy dostępu do informacji o dzia-
łalności przedsiębiorców i podmiotów niezaliczonych do sektora finan-
sów publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku, o ile na 
podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub 
nie narusza prawa do prywatności,

5 Teksty orzeczeń bez wskazania innego adresu publikatora pochodzą z Centralnej Bazy 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępnej pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl. Wyrok 
WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II SA/Ol 1341/12.

6 Wyrok NSA w Warszawie z 7.03.2003 r., II SA 3572/02. 
7 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 185–186.
8 M. Zaremba, Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007, s. 48.
9 Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako „d.i.p”.
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–  trzecia dotyczy szczególnego uprawnienia wskazanego w art. 6 ust. 2 
i 3 p.p., jakim jest prawo do uzyskania odpowiedzi na krytykę. 

„Dziennikarskie prawo do informacji dotyczy 2 niezależnych od siebie sfer. 
z jednej strony – informacji publicznej, z drugiej – takich informacji, które nie 
mają charakteru informacji publicznych, a do udzielenia których zobowiązane są 
podmioty wymienione w treści art. 4 ust. 1 p.p.”10

W odniesieniu do punktu drugiego, ustawa nie precyzuje, co należy rozu-
mieć pod pojęciem „działalności” oraz jak daleko ono sięga. Odpowiedzi po-
szukiwać należy więc w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo 
według WSA w Warszawie11 „pojęcie »swojej działalności« jest pojęciem sze-
rokim, odnoszącym się do każdej sfery działań podmiotu, a zatem nie tylko 
do realizacji zadań ustawowych, czy statutowych, lecz i do spraw o charakte-
rze organizacyjnym, w tym dotyczących spraw pracowniczych”. z kolei12 Wsa 
w Olsztynie stwierdza: „Pod pojęciem działalności należy rozumieć podejmo-
wane działania, czyli określone czynności faktyczne. Na podstawie takiej infor-
macji dziennikarz ma prawo do opisywania nie tylko udostępnionych faktów, 
ale także do prezentacji własnej oceny tejże działalności. Nieuprawnione jest 
jednak żądanie formułowania takich ocen przez podmiot, do którego zwrócono 
się o udostępnienie informacji”. Dalej konstatuje: „Obowiązek udzielenia infor-
macji prasowej, podobnie jak informacji publicznej dotyczy tylko informacji, 
którą posiada podmiot, do którego zwrócono się o informację. Oznacza to, że 
podmiot ten musi udostępnić tylko takie informacje, które znajdują się w jego 
dyspozycji”13. Podsumowując, wskazać należy, że informacja prasowa dotyczy 
jedynie sfery faktów (podobnie jest w przypadku informacji publicznej)14. 

Podmioty uprawnione do uzyskania informacji

Zgodnie art. 7 ust. 2 pkt 1 p.p prasa w znaczeniu podmiotowym obejmuje 
zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską, 

10 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 225.
11 Wyrok WSA w Warszawie z 8.05.2013 r., II SA/Wa 547/13.
12 Wyrok WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II SA/Ol 1341/12.
13 Ibidem.
14 Wyrok WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
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a zatem dziennikarzy, redaktora i redaktora naczelnego15. Dziennikarz to osoba 
zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów 
prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką 
działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Redaktor to także dzienni-
karz, który dodatkowo decyduje lub współdecyduje o publikacji materiałów 
prasowych, a redaktor naczelny ma również uprawnienia do decydowania o ca-
łokształcie działalności redakcji (art. 7 ust. 2 pkt 5–7 p.p.). Osoba będąca dzien-
nikarzem, chcąc skorzystać z prawa do informacji, obowiązana jest to wykazać 
przed podmiotem, od którego domaga się udzielenia informacji o swojej działal-
ności. „W tym celu właściwym jest wylegitymowanie się legitymacją prasową, 
którą dziennikarz otrzymuje w tym celu, żeby dla udzielającego informację było 
niewątpliwe, że mają do czynienia z dziennikarzem”16.

Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji

Istniejącemu uprawnieniu przyznanemu prasie do uzyskiwania informacji 
odpowiada obowiązek udzielenia informacji o swojej działalności, spoczywają-
cy na przedsiębiorcach i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów pub-
licznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 

Ze względu na istnienie kilku definicji pojęcia „przedsiębiorca”, nie ma 
jednolitego stanowiska w literaturze, który przepis należy stosować przy inter-
pretacji art. 4 ust. 1 p.p. Zgodnie z pierwszym poglądem17, należy odwołać się 
do art. 431 Kodeksu cywilnego18, który za przedsiębiorcę uznaje osobę fizyczną, 
osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gos-
podarczą lub zawodową. Drugi pogląd19 wskazuje, że należy odnieść się do art. 
4 ust. 1 i 2 Ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej20, 
według którego „przedsiębiorcą” jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

15 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 72.
16 Wyrok WSA w Warszawie z 16.04.2013 r., II SA/Wa 2259/12.
17 E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010, s. 56; B. Kosmus, 

G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 74.
18 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
19 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 229.
20 T.j. Dz.U. 2013, poz. 672 ze zm.
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organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą21. Za 
przedsiębiorców uznaje także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykony-
wanej przez nich działalności gospodarczej. 

Drugi krąg podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji prasie 
określony został w sposób negatywny. Są nimi podmioty niezaliczone do sek-
tora finansów publicznych i które nie działają w celu osiągnięcia zysku, czyli 
wskazane a contrario do wyliczenia z art. 9 Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o fi-
nansach publicznych22. Przykładowo będą to różnego rodzaju stowarzyszenia, 
organizacje społeczne oraz kościoły i związki wyznaniowe23. 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje na zależność ustaw: prawo praso-
we oraz o dostępie do informacji publicznej24. Zdaniem NSA „należy zauważyć, 
że w ustawie Prawo prasowe przed art. 4 znajduje się art. 3a, który stanowi, 
że w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 
Oznacza to, że udostępnianie informacji publicznej prasie odbywa się w try-
bie tej ustawy. Natomiast art. 4 ust. 1 ustawy Prawo prasowe poszerza katalog 
podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji o podmioty niewymienione 
w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tj. o przedsiębiorców i podmioty 
niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osią-
gnięcia zysku. Rozszerzenie uprawnienia wynikającego z art. 61 Konstytucji 
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej ma na względzie zadanie, jakie 
pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie”.

Wniosek o udzielenie informacji

Art. 4 ust. 1 p.p. nie wskazuje wymogów formalnych wniosku o udzie-
lenie informacji. Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w komentarzach, 
że wniosek może być złożony w dowolnie wybranej przez dziennikarza formie 

21 Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodar-
czą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana 
w sposób zorganizowany i ciągły.

22 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
23 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 235.
24 Wyrok NSA z 5.04.2013 r., I OSK 89/13. 
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(ustnej, pisemnej, za pomocą komunikacji elektronicznej)25. Jest to uzasadnione 
charakterystyką zawodu dziennikarza, polegającą na bieżącym przekazywaniu 
społeczeństwu wiadomości o wydarzeniach. 

Stosownie do art. 11 ust. 2 p.p. informacji w imieniu jednostek organizacyj-
nych są obowiązani udzielać kierownicy tych jednostek, ich zastępcy, rzecznicy 
prasowi lub inne upoważnione osoby, w granicach obowiązków powierzonych 
im w tym zakresie. Podobnie jak w wypadku wniosku o udzielenie informacji, 
również samo udzielenie informacji nie musi nastąpić w konkretnej, zastrze-
żonej formie. Odpowiedź może być udzielona w formie ustnej bądź pisemnej, 
jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej26. Także termin, 
w czasie którego informacja miałby zostać udzielona prasie, nie jest określony 
w art. 4 p.p. Z tego względu, za słuszne wydaje się stosowanie w takim razie 
terminów wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 d.i.p. w zw. z art. 3a p.p27, co oznacza 
obowiązek udzielenia informacji prasie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie 
może być udostępniona w terminie określonym wyżej, podmiot obowiązany do 
jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o termi-
nie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku.

Podstawy odmowy udzielenia informacji prasie

Przepisy p.p. przewidują dwie sytuacje, w których obowiązek udzielenia 
informacji prasie zostaje wyłączony. Po pierwsze, gdy na podstawie odrębnych 
przepisów informacja mająca zostać ujawniona jest objęta tajemnicą, a po dru-
gie, gdy ujawnienie informacji naruszyłoby prawo do prywatności. Tylko te 
przesłanki mogą stanowić o ograniczeniu prasie dostępu do informacji.

Tajemnice, które uzasadniają odmowę udzielenia informacji, to przede 
wszystkim informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa, skarbowa, banko-
wa, radcowska, adwokacka, lekarska. W przepisach Ustawy z 5 sierpnia 2010 

25 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 88.
26 J. Sobczak, Prawo prasowe…, s. 262–263.
27 Takie stosowanie przepisów potwierdza powołany wyżej już wyrok NSA z 5.04.2013 r., 

I OSK 89/13.
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roku o ochronie informacji niejawnych28, wprost odnajdujemy odniesienie już 
w art. 1 ust. 2, w jakich sytuacjach ma ona zastosowanie, mianowicie stosuje 
się ją wobec przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się 
o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych29 lub wyko-
nujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zada-
nia związane z dostępem do informacji niejawnych. Konieczność przetworzenia 
informacji nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla odmowy udzielenia 
informacji prasowej. „Jeżeli zatem podmiot żąda informacji prasowej, która wy-
maga przetworzenia, to odmowa udzielenia takiej informacji mogłaby nastąpić 
tylko na zasadach ogólnych”30.

Postępowanie sądowoadministracyjne w przypadku odmowy

Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.p. w przypadku odmowy udzielenia informacji 
prasie, redaktor naczelny ma prawo zażądać sporządzenia odmowy na piśmie 
i doręczenia jej do siedziby redakcji w terminie trzydniowym przez podmiot 
zobowiązany. Odmowa powinna łącznie zawierać: oznaczenie organu, jednostki 
organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której 
dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy. 
Brak któregokolwiek elementu stanowi podstawę do wniesienie skargi do woje-
wódzkiego sądu administracyjnego. 

Ustawa – Prawo prasowe w art. 4 ust. 4 gwarantuje ochronę sądowoadmini-
stracyjną w przypadku odmowy udzielenia informacji prasowej oraz w sytuacji 
niezachowania wymogów formy tej odmowy. Kontrola sądowoadministracyjna 
jest jednak dopuszczalna tylko wówczas, gdy spełniony zostanie zakres pod-
miotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Zakres podmiotowy odnosi się do 
sytuacji, gdy o informację prasową ubiega się podmiot będący i mieszczący się 
w kategorii pojęciowej „prasa”. Z kolei, zakres przedmiotowy ustawy zostaje 

28 Dz.U. nr 182, poz. 1228.
29 Zgodnie z art. 1 ust. 1 informacje niejawne to informacje, których nieuprawnione ujaw-

nienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo 
byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz 
niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania.

30 Wyrok WSA w Lublinie z 31.05.2012 r., II SA/Lu 246/12.
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spełniony wtedy, gdy podmiot uprawniony (prasa) domaga się informacji praso-
wej od podmiotu zobowiązanego do jej udzielenia31. 

Odmowa udzielenia informacji prasie podlega zaskarżeniu do sądu ad-
ministracyjnego w terminie 30 dni od jej doręczenia. Nie jest wymagane, by 
przed jej wniesieniem redaktor naczelny wzywał odmawiającego do usunięcia 
naruszenia prawa, bowiem art. 4 ust. 4 p.p. wprost wskazuje na możliwość wnie-
sienia skargi do sądu, a art. 52 § 4 p.p.s.a. nie znajduje tu zastosowania32.

Chcąc zaskarżyć odmowę, redaktor naczelny ma obowiązek uiścić stosow-
ny wpis w kwocie 200 złotych (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad 
pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi)33.

Prawo prasowe wprowadza odrębną regulację w stosunku do p.p.s.a. w za-
kresie legitymacji skargowej (art. 50 § 1 p.p.s.a.) i odmiennie, niż przepisy re-
gulujące procedurę sądowoadministracyjną, wskazuje redaktora naczelnego jako 
podmiot wyłącznie uprawniony do jej wniesienia. „W konsekwencji sąd admi-
nistracyjny, rozpoznając skargę, obowiązany jest w pierwszej kolejności zbadać, 
czy wniosek został złożony przez prasę, oraz czego dotyczył (czy dotyczył in-
formacji prasowej)”34. Kwestia legitymacji skargowej oraz ustalenie właściwego 
adresata wniosku mają charakter merytoryczny, natomiast kwestie obejmujące 
uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie informacji prasowej, czy ocena 
charakteru tego wniosku, przesądzają o dopuszczalności samej skargi i dla-
tego muszą być ustalone przez sąd na wstępnym etapie jej badania (art. 58 
p.p.s.a.). 

W sytuacji, gdy redaktor naczelny nie wyczerpał trybu poprzedzającego 
wniesienie skargi w sprawach prasowych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 p.p., 
tylko od razu wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd obo-
wiązany jest wniesioną skargę uznać za niedopuszczalną i odrzucić, stosownie 
do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.35

W postępowaniu przed sądem administracyjnym stosuje się odpowied-
nio przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 54 § 1 
p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, 

31 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
32 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe…, s. 92.
33 Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.
34 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.102008 r., II SA/Wa 1885/07.
35 Postanowienie WSA w Warszawie z 22.01.2013 r., II S.A./Wa 1893/12. 



272 Przemysław Zdyb

którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 
przedmiotem skargi. Organ (podmiot zobowiązany, którego odmowa została za-
skarżona) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na 
skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Możliwa jest również sytu-
acja, by podmiot zobowiązany w zakresie swojej właściwości uwzględnił skargę 
w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza 
jednocześnie czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępo-
wania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa 
(art. 54 § 3 p.p.s.a.). W przypadku nieprzekazania sądowi skargi wraz z aktami 
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie, sąd na wniosek skarżącego może 
wymierzyć grzywnę (art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 p.p.s.a.). Maksymalny wy-
miar grzywny może zostać określony do wysokości dziesięciokrotnego przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzed-
nim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
odrębnych przepisów (art. 154 § 6 p.p.s.a.)36.

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach odmowy 
udzielenia informacji prasowej i w sytuacji niezachowania wymogów formy tej 
odmowy przysługuje w sytuacji, gdy:

–  został złożony wniosek o udzielenie informacji przez podmiot należący 
do kategorii pojęciowej „prasa”, 

–  gdy wniosek ten dotyczył informacji prasowej, 
–  gdy odmówiono udzielenia informacji w formie pisemnej, ewentualnie 

odmówiono udzielenia informacji, nie zachowując wymogów formy tej 
odmowy37.

z odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o zaskarżaniu de-
cyzji administracyjnych wynika także, że odmowa udzielenia informacji pra-
sie nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Jak przy tego typu odesłaniach 
bywa, również w omawianym przypadku odesłanie do odpowiedniego stoso-
wania przepisów o skardze na decyzję administracyjną powoduje rozbieżności 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zdaniem większości, jeszcze do nie-
dawna oznaczało to, że w sprawach prasowych nie można zaskarżyć do sądu 
administracyjnego bezczynności organu w udzieleniu informacji prasowej. Przy 
braku reakcji sądy przyjmowały dotychczas, że taka bezczynność nie istnieje, 

36 Wyrok WSA w Gdańsku z 12.05.2012 r., II SAB/Gd 79/12.
37 Postanowienie WSA w Warszawie z 30.10.2008 r., II SA/Wa 1885/07.
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lecz oznacza odmowę udzielenia informacji w rozumieniu art. 4 ust. 1 i ust. 2 p.p. 
„Skoro w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawach prasowych sto-
suje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu decyzji, to kwestionując prawidło-
wość odmowy udzielenia informacji prasowej, sąd administracyjny stwierdza jej 
nieważność albo ją uchyla. Przepisy prawa prasowego nie dają możliwości za-
skarżania bezczynności. Wobec tego Sąd nie może też zobowiązać podmiotu, do 
którego zwrócono się o informację prasową, do załatwienia wniosku w określo-
nym terminie”38. W innym wyroku39 NSA wyraził stanowisko, że na podstawie 
art. 4 ust. 4 p.p. można zaskarżyć do sądu administracyjnego jedynie odmowę 
udzielenia informacji prasowej, ewentualnie niezachowanie wymogów formy 
tej odmowy, przy czym w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio 
przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych, „co oznacza, że kwe-
stionując prawidłowość odmowy udzielenia informacji prasowej, sąd admini-
stracyjny stwierdza jej nieważność albo ją uchyla, względnie, gdy uznaje ją 
za legalną, oddala skargę”. W rozstrzyganej sprawie NSA zarzucił sądowi I in-
stancji rozpoznanie skargi na bezczynność, zobowiązując podmiot zobowiązany 
do rozpoznania wniosku skarżącego w odpowiednim zakresie. Z tego względu 
NSA uchylił orzeczenie WSA i przekazał do ponownego rozpoznania, jako że 
Sąd ten nie rozpoznał tego, co było jej przedmiotem. 

W świetle ostatniego postanowienia jednak stanowisko to uległo zmianie. 
Według poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w posta-
nowieniu z 12 kwietnia 2013 roku: „zarówno milczenie podmiotu, do którego 
zwrócono się o udzielenie informacji jak i odmowa jej udzielenia, podlega za-
skarżeniu do sądu administracyjnego”40. Gdy podmiot zobowiązany do udzie-
lenia informacji publicznej prasie informacji tej nie udziela i nie wydaje w tym 
przedmiocie żadnego aktu, redaktorowi naczelnemu czasopisma przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego na bezczynność na podstawie art. 3 § 2 
pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Podstawę wniesienia skargi stanowi przepis 
art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w myśl którego sądy administracyjne orzekają w spra-
wach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1–4a. 

38 Wyrok WSA w Olsztynie z 6.12.2012 r., II S.A./Ol 1341/12 za (wyrok NSA z 11.12.2001 r., 
II SAB 254/01).

39 Wyrok NSA z 25.04.2012 r., I OSK 284/12.
40 Postanowienie NSA z 12.04.2012 r. I OSK 319/13; por. także postanowienie NSA 

z 18.03.2010 r., I OSK 405/10 oraz wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 5.09.2012 r., II SAB/Go 
31/12.
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Art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. przewiduje możliwość wniesienia skargi na inne niż 
określone w pkt 1–3 (odnoszące się do decyzji oraz postanowień wydanych w po-
stępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych) akty lub czynności z zakresu 
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Konsekwencją tego jest wywiedzenie przez NSA uprawnie-
nia redaktora naczelnego prasy, który w wypadku nieudzielenia żądanej infor-
macji może skutecznie wnieść skargę na bezczynność, a wniesienie skargi nie 
jest ograniczone żadnym terminem. W tym przypadku nie ma bowiem zasto-
sowania trzydziestodniowy termin, o którym mowa w art. 4 ust. 4 p.p. NSA 
w konkluzji wskazał, że „przepis ten, wydany pod rządami działu VI Kodeksu 
postępowania administracyjnego, przewidującego tylko możliwość zaskarżania 
decyzji administracyjnych, po reformie sądownictwa administracyjnego stracił 
swą aktualność”. 

Nie można zatem z całą pewnością stwierdzić, czy wskazane wyżej posta-
nowienie NSA okaże się przełomowym i zmieni zasadniczo dotychczasową linię 
orzeczniczą w tej kwestii, czy też pozostanie jedynie nielicznym odstępstwem 
od głównego nurtu.

Przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy przez sąd redaktor naczelny 
może także cofnąć wniesioną skargę. Zgodnie bowiem z art. 60 p.p.s.a., skarżący 
może cofnąć skargę i sąd jest tą czynnością związany. Sąd uzna jednak cofnię-
cie za niedopuszczalne, jeżeli zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodo-
wałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. 
W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu 
postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę41.

W nawiązaniu do powyższych uwag, odnotowania wymagają jeszcze za-
uważone w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności we wskazywa-
niu podstawy prawnej rozstrzygnięcia, kiedy sąd uwzględnia skargę na odmowę 
udzielenia informacji prasie. 

Sądy administracyjne jako podstawę wskazują najczęściej art. 145 § 1 pkt 1 
lit. a lub c p.p.s.a. (stosownie do ustalonego stanu faktycznego), kiedy stwierdzą, 
że zaskarżona odmowa została wydana z naruszeniem art. 4 ust. 1 i 3 p.p., co mo-
gło mieć wpływ na wynik sprawy. Skutkuje to uchyleniem zaskarżonego aktu. 
To z kolei powoduje konieczność ponownego rozpoznania wniosku redaktora 
przez jego adresata i udzielenia żądanej informacji w takim zakresie, w jakim 

41 Wyrok WSA w Lublinie z 31.05.2012 r., II SA/Lu 246/12.
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nie ogranicza jej przepis art. 4 ust. 1 p.p.42 Można jednak spotkać się z orzecze-
niami, w których za podstawę prawną podawany jest art. 146 § 1 p.p.s.a. doty-
czący sytuacji, w której sąd uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a.43, uchyla ten akt lub interpretację albo stwier-
dza bezskuteczność czynności44.

Jeżeli sąd uzna, że podmiot zobowiązany pozostaje w bezczynności (a taki 
rodzaj orzeczenia dopuszcza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wskazane wyżej), uwzględnia na podstawie art. 149 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. i tym 
samym zobowiązuje organ do załatwienia wniosku w zakreślonym terminie45. 
Ponadto, stosownie do § 2, może orzec z urzędu albo na wniosek strony o wy-
mierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a. 

Takich rozbieżności nie ma, gdy sąd uzna odmowę udzielenia informacji za 
zgodną z prawem, wtedy stosownie do art. 151 p.p.s.a. skargę oddala.

Wydaje się, że powyższe różnice wynikają z interpretacji art. 4 ust. 4 p.p., 
nakazującego do odmowy stosować odpowiednio przepisy o zaskarżeniu do 
sądu decyzji administracyjnych. Położenie akcentu na stosowanie przepisów 
dotyczących zaskarżenia decyzji wskazuje na zasadność stosowania art. 145 § 1 
p.p.s.a. „Niemniej jednak treść sentencji zależy od przedmiotu skargi, od kierun-
ku rozstrzygnięcia oraz od zastosowanej sankcji”46. Biorąc natomiast w pierw-
szej kolejności pod uwagę fakt, co zostało już wyżej wskazane, że odmowa nie 
ma charakteru decyzji administracyjnej, są podstawy do wykorzystania w orze-
czeniu tego przepisu. „Sposób orzekania określony w § 1 dotyczy sytuacji, kiedy 
organ administracyjny konkretyzuje uprawnienie lub obowiązek wypływające 

42 Wyroki: WSA w szczecinie z 29.05.2013 r., II SA/Sz 1267/12, WSA w Olsztynie 
z 19.02.2012 r., II SA/Ol 2/13, WSA w Białymstoku z 20.08.2012 r., II SA/Bk 444/12, WSA 
w Gdańsku z 4.12.2012 r., II SAB/Gd 80/12.

43 Inne niż określone w pkt 1–3 (inne niż decyzje administracyjne i postanowienia) akty 
lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynika-
jących z przepisów prawa oraz pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane 
w indywidualnych sprawach.

44 Por. wyrok WSA w Olsztynie z 6.11.2012 r., II SA/Ol 1067/12, wyrok WSA w Łodzi 
z 19.10.2012 r., II SA/Łd 838/12, wyroki WSA w Warszawie z 16.04.2013 r., II SA/Wa 2276/12 
oraz z 8.05.2013 r., II SA 547/13.

45 Wyrok WSA w Łodzi z 11.12.2012 r., II SAB/Łd 136/12.
46 J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 

Warszawa 2006, s. 309.
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z przepisu prawa w odniesieniu do zindywidualizowanego adresata, choć nie 
czyni tego ani decyzją ani postanowieniem”47.

Na marginesie wskazać również należy, że w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym w sprawie skargi na odmowę znajduje także zastosowanie przepis 
art. 200 p.p.s.a. – oznaczający, iż podmiot zobowiązany nie może żądać od re-
daktora naczelnego zwrotu kosztów postępowania, gdy WSA oddali skargę na 
odmowę udzielenia informacji o jego działalności48. 

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt podnoszony w lite-
raturze. Zastrzeżenia zgłaszane są do objęcia terminem „organ” przedsiębiorców 
i podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz podmiotów 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w art. 4 ust. 1 p.p. 
Stosownie do art. 4 ust. 4 p.p. odmowę udzielenia prasie przez te osoby i jednost-
ki o charakterze prywatnym informacji o swojej działalności poddano kontroli 
sądów administracyjnych. Zdaniem Małgorzaty Niezgódki-Medek49, informacje 
takie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy d.i.p. ani też ich 
uzyskiwanie nie mieści się w prawie do informacji, o którym mowa w art. 61 
Konstytucji RP, dotyczącym działalności związanej z zadaniami publicznymi 
i gospodarowaniem majątkiem publicznym. Należałoby więc rozważyć: „czy za-
sadne jest traktowanie podmiotów, w których posiadaniu te informacje się znaj-
dują, tak jak jednostek wykonujących administrację publiczną. Zakres kompe-
tencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji RP ma wynikać 
z ustawy, ale kompetencje te powinny być związane z kontrolą działalności ad-
ministracji publicznej (z wyjątkiem, którego dotyczy art. 166 ust. 3 Konstytucji 
RP), a nie relacji pomiędzy podmiotami prywatnymi, związanej z pozyskiwa-
niem i rozpowszechnianiem informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP)”50. Z kolei 
Tadeusz Woś51 zauważa, że „jako niezgodne z art. 184 Konstytucji RP należy 
ocenić postanowienia art. 1 in fine p.p.s.a., zgodnie z którym przepisy tej ustawy 
miałyby normować postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach 

47 Ibidem, s. 314.
48 Wyrok WSA w Gdańsku z 14.08.2012 r., II SA/Gd 280/12.
49 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do art. 32 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Lex 2011, nr 99814.

50 Ibidem.
51 T. Woś, Komentarz do art. 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi, w: T. Woś, H. Ksysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 21–22.
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przekazanych do właściwości tych sądów w drodze »ustaw szczególnych«. Takie 
»przekazanie« sądom administracyjnym w drodze ustawodawstwa zwykłego 
spraw niemieszczących się w zakresie wyznaczonym postanowieniami art. 184 
Konstytucji RP również należałoby uznać jako wykraczające poza zakres wy-
miaru sprawiedliwości powierzony w tym przepisie sądom administracyjnym 
i jako takie niekonstytucyjne”. 

Wskazane wyżej wątpliwości należy podzielić, bowiem sądy administra-
cyjne zostały powołane przede wszystkim do kontroli działalności administracji 
publicznej, a w zakresie prawa prasowego często rozstrzygają o sporach dotyczą-
cych odmowy udzielenia informacji prasie między dwoma podmiotami niemają-
cymi z administracją publiczną nic wspólnego.

Podsumowanie

Podsumowując prowadzone rozważania, wskazać należy, że katalog spraw 
będących przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest bardzo roz-
legły i dotyczy spraw nie tylko o charakterze stricte administracyjnym. Kognicja 
sądów administracyjnych w sprawach odmowy udzielania informacji prasie sta-
nowi odstępstwo od zasady sprawowania przez nie kontroli działalności admini-
stracji publicznej. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu, sądy administracyj-
ne nie orzekają jedynie w sprawach, w których geneza sporu dotyczy stosowania 
norm prawa administracyjnego materialnego. Sądy administracyjne są również 
właściwe, gdy stronami postępowania sądowoadministracyjnego będą podmio-
ty niepowiązane w żaden sposób, nawet z szeroko pojmowaną, administracją 
pub liczną. Oznacza to, że w sytuacjach, w których uprawnienie prasy do infor-
macji o działalności podmiotów prawa prywatnego – przedsiębiorcach w żaden 
sposób niepowiązanych własnościowo ze Skarbem Państwa – będzie chronione 
przez sądy administracyjne. Otwarte pozostaje pytanie, czy taki stan prawny jest 
zgodny z Konstytucją RP. 
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ADMiNiStRAtiVe JUDiciAL PROceeDiNGS  
iN cASe OF AN APPLicAtiON  

FOR ReFUSAL OF iNFORMAtiON tHe PReSS

Summary

The article presents the principles of control by the administrative courts exercis-
ing the press the right to information about the activities of businesses and entities not 
included to the public finance sector and acting not in purpose to make a profit in the 
case of refusal or failure to grant formal requirements for such refusal. The rules provide 
for two situations in which the obligation to provide the information the press is disabled. 
Firstly, when under separate provisions the information to be disclosed is covered by 
secret, and secondly where disclosure would undermine the right to privacy. Analysis of 
existing legislation and the case law reveals that the most important powers conferred to 
administrative courts in the press law relate to the possibility of setting aside the refusal 
to provide the information the press and its annulment, dismissal of the action in the 
event of refusal to recognize the correct as well as to determine the idle entity responsi-
ble for the provision of information. There was also a consideration of the views of the 
doctrine on the issue of cognition administrative courts in cases of refusal to provide the 
information the press as to constitute a derogation from the principle of the exercise by 
not only control the activities of public administration.

Translated by Przemysław Zdyb

Keywords: press law, administrative judicial proceedings
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Streszczenie

W artykule głównym celem jest wykazanie, czy zasady rządzące polską admi-
nistracyjną procedurą egzekucyjną spełniają wszystkie warunki – fundamentalnej dla 
europejskiej kultury prawnej zasady – proporcjonalności. 

Autorzy nie poddają analizie ogółu podstawowych rozstrzygnięć prawodawcy, 
konstruujących administracyjną procedurę egzekucyjną; badają jedynie te, które wy-
nikają wprost z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Resztę zasad, 
zarówno wywiedzionych z Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, jak i Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, wspominają jedynie, gdy jest to niezbędne dla zachowania 
klarowności czynionego wywodu.

Pierwszą część artykułu poświęcono rozważaniom definiującym zasadę propor-
cjonalności. Zaprezentowana definicja bogata jest w elementy wywodzone z dorobku 
orzeczniczego polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jak i doktryny. Bez ich wykorzy-
stania proces definiowania omawianego pojęcia byłby niemożliwy. 

Na drugą część artykułu składa się odtworzenie znaczenia i analizy poszczegól-
nych zasad administracyjnej procedury egzekucyjnej. Rozważania te wsparte są liczny-
mi przykładami orzecznictwa, tym razem – Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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Ostatnią część pracy stanowi podsumowanie, w którym autorzy jednoznacznie 
wskazują, że polski ustawodawca ukształtował procedurę egzekucyjną w administracji 
stosownie do wymogów proporcjonalności. Z jednej bowiem strony, chroni ona interesy 
wierzycieli; z drugiej zaś, gwarantuje ochronę dłużników przed nadużyciami ze strony 
organów egzekucyjnych. W tym założeniu przejawia się istota proporcjonalności – rów-
noważenie (balansowanie) różnych, niekiedy sprzecznych interesów, a jednocześnie ich 
optymalne (w danych warunkach) realizowanie. 

Słowa kluczowe: postępowanie egzekucyjne w administracji, egzekucja administra-
cyjna, zasada proporcjonalności, zasady postępowania egzekucyjnego, wymóg 
konieczności, wymóg celu, proporcjonalność sensu stricto, dłużnik (administra-
cyjny), wierzyciel (administracyjny), organ egzekucyjny

Przedmiot i metodyka pracy

Przedmiotem artykułu jest ustalenie stosunków (relacji) zachodzących mię-
dzy systemem zasad właściwych postępowaniu egzekucyjnemu w administracji, 
a – ogólnie wysłowioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 roku1 (dalej zwana „Konstytucją RP”) i doprecyzowaną w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego – zasadą proporcjonalności. Autorzy chcą za-
tem udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zasady postępowania egzekucyjnego 
w administracji realizują postulaty wypływające z zasady proporcjonalności. 
W przypadku zaś dokonania ustaleń odmiennych, celem artykułu będzie zdefi-
niowanie, w jaki sposób i w jakim zakresie postulatom tym zasady postępowania 
egzekucyjnego w administracji nie odpowiadają. 

Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotem rozważań nie będzie ogół 
zasad dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Odnoszą 
się bowiem doń zasady ogólne, przenikające cały system prawa, w szczególno-
ści naczelne zasady Konstytucji2, zasady ogólne postępowania administracyj - 

1 Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Por. np. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji. Materiały nauko-

we XXXVIII Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Jamrozowa Polana 7–8 VI 1996 roku, red. 
K. Wójtowicz, Wrocław 1997; Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdro-
jach (27–29 maj 2010 r.), red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011; M. Zieliński, Zasady naczelne 
konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997. 
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nego3 wywiedzione z ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego4 oraz specyficzne zasady dekodowane z Ustawy z 17 czerwca 
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji5 (dalej zwana „ustawą 
egzekucyjną”), charakterystyczne wyłącznie dla tej regulacji. Omówienie pierw-
szych dwóch z ww. grup wykraczałoby znacznie poza obszar zainteresowania 
autorów. Przedmiot rozważań został zatem ograniczony do charakterystycznych 
dla postępowania egzekucyjnego w administracji zasad, wynikających z ustawy 
egzekucyjnej.

Prima facie może dziwić aprioryczne założenie istnienia związku między 
zasadą proporcjonalności, sytuowaną w obszarze regulacji statusu jednostki 
w państwie, a zasadami administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Nic 
bardziej mylnego. Prawo administracyjne w nader szerokim zakresie odnosi 
się do tej sfery, np. wprowadzając wymogi uzyskania określonych pozwoleń 
(zezwoleń) w wypadku zamiaru realizowania prawa własności nieruchomości 
gruntowej w kontekście sytuowania na niej budynku lub budowli, które de facto 
ograniczają swobodę dysponowania przedmiotem własności. Konsekwencją tak 
szerokiego zakresu normowania administracyjnych norm materialnoprawnych 
jest znaczna potencjalna możliwość ingerencji w sferę wolności i praw jednost-
ki przez niewłaściwe zastosowanie norm proceduralnych (w tym postępowania 
egzekucyjnego), dzięki którym normy materialne są realizowane. Postępowanie 
takie może bowiem – na skutek naruszenia jego zasad, a w szerszym aspekcie 
zasady proporcjonalności – nadmiernie ograniczyć, a wręcz przekreślić istotę 
danej wolności lub prawa. Zatem związek zasad postępowania egzekucyjnego 
w administracji z zasadą proporcjonalności nie tyle jest oczywisty, co konieczny. 

Stwierdzenie założonych relacji między ww. zasadami wymaga ustalenia 
treści poszczególnych zasad (na podstawie analizy treści aktów normatywnych, 
stanowisk doktryny i orzecznictwa), a także zestawienia ich ze sobą. Zestawie-
nie to wymaga zachowania porządku wynikającego z ukształtowania definicji 
zasady proporcjonalności oraz uwzględnienia powiązań zachodzących między 
zasadami dekodowanymi z przepisów ustawy egzekucyjnej (wynikania logicz-
nego zasad bardziej szczegółowych z zasad ogólnych). 

3 Por. np. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warsza-
wa 2000.

4 T.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm.
5 T.j. Dz.U. 2012, poz. 483 ze zm.



282 Radosław Ulanowski, Jan Uniejewski

Pojęcie „zasady proporcjonalności” 

W doktrynie i orzecznictwie nie funkcjonuje ani jednolita nazwa (termin) 
dla zasady proporcjonalności, ani jednolite rozumienie jej treści. W kontekście 
nazwy wskazywane są – obok najpowszechniejszej zasady proporcjonalności 
(taką nazwą posługujemy się w artykule) – pojęcia zasady: współmierności, 
miarkowania, adekwatności oraz zakazu nadmiernej ingerencji. Zaś co do treści 
przedmiotowej zasady, z różnych jej ujęć wyprowadza się wspólny mianownik, 
sprowadzający zasadę proporcjonalności (w pewnym koniecznym uproszczeniu) 
do wymogu dopasowania (dostosowania) środków i działań, podejmowanych 
przez władzę publiczną do założonych przez nią celów, a także konieczność do-
konywania ważenia (tzw. balansowanie wartości, dóbr) między interesem pub-
licznym a interesem prywatnym (jednostkowym, indywidualnym)6. 

Zasada proporcjonalności powstała w prawoznawstwie niemieckim w poło-
wie XIX wieku7 i stąd też w drugiej połowie XX wieku trafiła na grunt polskie-
go prawa. Analizując jej treść, nie można zatem pominąć stanowisk doktryny 
i metody prawno-porównawczej8. 

Początkowo zasadę proporcjonalności dekodowano z zasady państwa pra-
wa (art. 1 Konstytucji PRL po zmianach wprowadzonych do czasu uchwalenia 
Małej Konstytucji w 1992 r.)9. Obecnie jej źródeł upatruje się zaś w art. 31 ust. 3 
zdanie 1 („konieczne w demokratycznym państwie”) w zw. z art. 2 Konstytucji 
RP10. Nie można jednoczenie pominąć okoliczności, że refleks zasady propor-
cjonalności zawarto w art. 228 ust. 5 Konstytucji RP, który stanowi, że: „działa-
nia podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać 
stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia 
normalnego funkcjonowania państwa”. W tym przepisie wyraźnie pobrzmie-
wa „przeniesienie” zasady proporcjonalności ze sfery normatywnej do sfery 

6 J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2008, s. 9.

7 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytu-
cji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 669 i n.; J. Zakolska, Zasada…, s. 10 i n.

8 Wyrok TK z 12.01.1999 r. w sprawie o sygn. P 2/98, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia.
9 Wyrok TK z 31.01.1996 r. w sprawie o sygn. K 9/95, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia; 

por. także A. Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa 
kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010.

10 K. Wojtyczek, Zasada…, s. 680.
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stosunków faktycznych11. Przesądza to jednoznacznie o jego programowym 
charakterze. Zasada proporcjonalności jest zatem postulatem (dyrektywą) postę-
powania wszystkich organów państwa. 

Zasada proporcjonalności znajduje najszersze zastosowanie w systemie 
ochrony wolności i praw jednostki przed ich nadmiernym ograniczaniem12. 
Na tym polu stanowi swoisty test legalności ograniczeń wolności i praw oraz ich 
racjonalności w aspekcie prakseologicznym i aksjologicznym. Zdaniem autorów 
w ww. kontekście nie powinno się tej zasady ograniczać tylko i wyłącznie do tej 
sfery. Zasada ta przenika wszelkie działania władz publicznych (podobnie jak 
zasada pomocniczości). Oczywistym bowiem jest, że w trakcie realizacji zało-
żonych przez państwo celów powinno się ono posługiwać koniecznymi, a zara-
zem wystarczającymi „narzędziami”, tak by nie marnować zasobów (ludzkich, 
finansowych, organizacyjnych) na osiągnięcie stanów rzeczy, które mogłyby być 
uzyskane mniejszym nakładem sił. Wobec tego dziwi, że w literaturze przed-
miotu rozważania w tym kontekście nie znalazły odbicia. 

Tak najogólniej pojmowana zasada proporcjonalności składa się z trzech 
wymogów (przydatności, konieczności, proporcjonalności sensu stricto)13 
i dwóch aspektów (celu i formy)14. 

Wymóg przydatności (warunek odpowiedniości środka do określonego 
celu) polega na tym, że środki ograniczające wolności i prawa powinny być tak 
dobrane, by w świetle posiadanej przez prawodawcę wiedzy naukowej (zwłasz-
cza z zakresu socjologii prawa15) możliwe było zrealizowanie założonych celów 
w sposób skuteczny. Wskazany (powzięty) środek musi zatem nadawać się do 
osiągnięcia danego celu16. Idąc dalej, przez wymóg konieczności (zwany cza-
sem wymogiem wymagalności środka lub wymogiem niezbędności albo zasadą 
najmniejszej ingerencji) rozumieć należy dyrektywę, by w sytuacji, gdy istnieje 
możliwość wyboru spośród kilku sposobów ograniczeń (środków przydatnych 

11 L. Grzonka, Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa, Poznań 2012, 
s. 135.

12 Wyrok TK z 20.11.1996 r. w sprawie o sygn. K 27/95, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia.
13 Wyrok TK z 26.6.1995 r. w sprawie o sygn. K 11/94, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia; 

por. L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Zagadnienia ustrojowe, procesowe 
i materialnoprawne, Warszawa 2011, s. 402.

14 J. Zakolska, Zasada…, s. 17–18.
15 K. Wojtyczek, Zasada…, s. 683.
16 J. Zakolska, Zasada…, s. 20.
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do realizacji założonego celu), wybrać ten, który z jednej strony jest wystarczają-
cy, a z drugiej – najmniej uciążliwy dla adresatów17. Zgodnie z tym postulatem, 
gdy okaże się, że środek najskuteczniejszy jest zarazem najbardziej restrykcyjny, 
a pozostałe środki, choć trochę mniej skuteczne, są znacznie mniej uciążliwe, 
to należy wybrać te ostatnie i dążyć do ich uzupełnienia innymi metodami18 
(np. przez ich kumulatywne zastosowanie). Zaś wymóg proporcjonalności sensu 
stricto (tzw. zakaz nadmiernej ingerencji) polega na konieczności zachowania 
właściwej proporcji między ograniczeniami danej wolności lub prawa a zamie-
rzonym celem danej regulacji. W najprostszym ujęciu wymóg ów spełniony zo-
stanie, gdy liczba i doniosłość zalet wprowadzonego ograniczenia przewyższy 
liczbę i znaczenie jego wad. Prawodawca powinien więc dokonać ważenia dóbr 
– ograniczanego i urzeczywistnianego19, by nie tracąc jednego, zrealizować też 
drugie. Oznacza to, że musi zachować aksjologicznie akceptowaną proporcję 
między nimi20, a nadto baczyć, by w trakcie realizacji interesu prywatnego nie 
unicestwić interesu publicznego i a rébour21. Bilansowanie takie musi odnosić 
się do konkretnego stanu faktycznego – abstrahowanie od niego (uogólnianie 
rozważań), choć intelektualnie frapujące, nie ma w rzeczywistości praktycznego 
znaczenia22. 

Aspekt celu odnosi się do kwestii prawnej dopuszczalności realizacji da-
nego celu. Przez pojęcie „celu” należy rozumieć stan rzeczy, do jakiego dany 
podmiot dąży23. Cel będzie dopuszczalny, gdy zostanie określony przez kom-
petentne organy państwa, przy czym najszerszą swobodę ma tu ustawodawca 
(ograniczony jedynie „gorsetem” norm konstytucyjnych i zobowiązań między-
narodowych państwa), zaś znacznie węższą – władza wykonawcza, która reali-
zować ma założenia ustawodawcy i to wyłącznie na podstawie i w granicach 
ustaw. Cel, który przyświeca danemu ograniczeniu, musi być zatem uzasadniony 

17 Ibidem, s. 25; wyrok TK z 21.04.2004 r. w sprawie o sygn. K 33/03, www.trybunal.gov.
pl/orzeczenia.

18 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji 
RP, Kraków 1999, s. 158–159.

19 J. Zakolska, Zasada…, s. 27.
20 Wyrok TK z 12.10.1993 r. w sprawie o sygn. K 4/93, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia.
21 Wyrok TK z 8.04.1998 r. w sprawie o sygn. K 10/97, www.trybunal.gov.pl/orzeczenia.
22 K. Wojtyczek, Granice…, s. 160; wyrok TK z 27.06.2008 r. w sprawie o sygn. K 52/07, 

www.trybunal.gov.pl/orzeczenia.
23 Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, „Państwo i Prawo” 

1987, nr 12, s. 17–19.



285Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji a zasada proporcjonalności

na gruncie innych norm czy wartości konstytucyjnych24. Aspekt formy odnosi 
się do nakazu, by ograniczenia były dokonywane w określonej formie, a nadto 
dochodziły do skutku w prawem przepisanej procedurze. 

Katalog zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, poddawanych 
analizie z uwzględnieniem zachodzących między nimi powiązań

Uwzględniając dorobek nauki postępowania administracyjnego25, analizie 
poddano następujące zasady postępowania egzekucyjnego w administracji:

a)  zasada celowości i związane z nią, a także częściowo z niej wynikające:
–  zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykona-

nia obowiązku, 
–  zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucji, 
–  zasada niezbędności,
–  zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji; 

b)  zasada obowiązku prowadzenia egzekucji; 
c)  zasada stosowania wyłącznie środków przewidzianych w ustawie; 
d)  zasada zagrożenia; 
e)  zasada poszanowania minimum egzystencji; 
f)  zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobo-

wiązanego; 
g)  zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków 

represyjnych.

Definicje poszczególnych zasad postępowania egzekucyjnego  
w administracji

Zasada celowości nie została wyraźnie zapisana w żadnym z przepisów 
ustawy egzekucyjnej; wynika z całokształtu regulacji i jest ściśle związana z po-
zostałymi zasadami postępowania. Zasada celowości stanowi, że jedynym celem 

24 L. Bosek, M. Wild, Kontrola…, s. 403.
25 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. D.R. Kijowski, 

Warszawa 2010, s. 210; E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne. Ogólne, egzekucyjne 
i sądowoadministracyjne, Toruń 2012, s. 273; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, 
Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2013, s. 45–64.
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postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do realizacji ciążących na zo-
bowiązanym obowiązków, zaś spowodowanie po jego stronie ewentualnych (nie-
zakładanych ex tunc) dolegliwości musi być uzasadnione właśnie powyższym 
celem26. 

Przedmiotowa zasada, mimo nieskodyfikowania, stanowi najważniejszą 
dyrektywę kierowaną do organów egzekucyjnych, z której wynika wiele zasad 
szczegółowych27:

1. Zasada stosowania środków bezpośrednio prowadzących do wykonania 
obowiązku (często wręcz utożsamiana z zasadą celowości28) – wynika z art. 7 
§ 2 ustawy egzekucyjnej i jest realizowana przez nakaz stosowania tych, z prze-
widzianych w ustawie środków, które bezpośrednio prowadzą do wykonania 
obowiązku, a jednocześnie pozwolą na uniknięcie zastosowania wobec zobo-
wiązanego zbędnych dolegliwości29. Obowiązek badania, który ze środków 
egzekucyjnych prowadzi w danym wypadku bezpośrednio do spełnienia celu, 
spoczywa nie tylko na organie egzekucyjnym, lecz także na wierzycielu (w mo-
mencie sporządzania wniosku o wszczęcie egzekucji30). W przypadku egzekucji 
świadczeń niepieniężnych, organ egzekucyjny nie jest związany wskazaniem 
środka egzekucyjnego przez wierzyciela i może zastosować środek, który w jego 
ocenie jest mniej uciążliwy i prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku 
(art. 30 ustawy egzekucyjnej). Wówczas powyższy ciężar obciąża organ na za-
sadzie wyłączności. W takim wypadku grzywna w celu przymuszenia stanowi 
ultima ratio, gdy inne środki egzekucyjne okażą się niemożliwe lub niecelowe31. 

2. Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucji – sprowadza 
się do postulatu nakazującego organowi egzekucyjnemu dokonanie wyboru 
(ze środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku32) takich 

26 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 47.
27 Zasady te często są wyodrębniane jako samodzielne, lecz dla przedmiotowej analizy 

przyjmujemy ich scalenie z zasadą celowości, co pozwoli na pełniejsze skontrastowanie jej 
z zasadą proporcjonalności. 

28 P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 63.

29 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 49.
30 Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, 

Warszawa 2011, s. 44.
31 Wyrok WSA w Kielcach z 14.02.2008 r. w sprawie o sygn. II SA/Ke 693/07, www.

orzeczenia.nsa.gov.pl.
32 E. Ochendowski, Postępowanie..., s. 273.
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środków i w takiej liczbie, by spowodować jak najmniejszą dolegliwość egze-
kucji po stronie zobowiązanego. Z zasady tej jednocześnie wynika nakaz re-
zygnacji z tych środków, które nie doprowadzą do wykonania obowiązków, 
a wywołają zbędną dolegliwość dla zobowiązanego oraz nakaz zachowania 
takiej kolejności stosowania środków egzekucyjnych, która ograniczy koniecz-
ność stosowania kolejnych33. W doktrynie zwraca się uwagę na to, że swoboda 
dysponowania środkami egzekucyjnymi przez organ dotyczy egzekucji należ-
ności pieniężnych, wyłączona zaś jest w przypadku egzekucji świadczeń nie-
pieniężnych34. W prawidłowym stosowaniu omawianej zasady największą trud-
ność sprawiają określenie i porównanie uciążliwości środków w danej sytuacji 
w połączeniu z uwzględnieniem podkreślanej w doktrynie dyrektywy, zaleca-
jącej mierzenie uciążliwości środków w sposób właściwy dla indywidualnego 
przypadku, z uwagi na ich różnorodność35. We współczesnym orzecznictwie 
podkreśla się, że organ egzekucyjny nie powinien przy stosowaniu omawianej 
zasady poprzestać na arbitralnym (dokonywanym in abstracto) założeniu stop-
nia uciążliwości danego środka egzekucyjnego, lecz rozstrzygnąć tę kwestię na 
podstawie precyzyjnego zbadania konkretnego stanu faktycznego36, zgodnie ze 
znajdującą zastosowanie w każdym postępowaniu zasadą prawdy37. Odmiennie, 
w dawnym orzecznictwie i literaturze podnoszono, że ustawodawca, ustalając 
kolejność wyliczenia środków egzekucyjnych należności pieniężnych, ustanowił 
jednocześnie gradację ich uciążliwości, w związku z czym organ egzekucyjny 
powinien stosować środki we wskazanej kolejności. Po zmianach dotyczących 
wprowadzenia nowych środków egzekucyjnych, większość autorów uznaje jed-
nak pogląd ów za nieaktualny38, co potwierdza również orzecznictwo39. Bywa, 
że ustawodawca wyraźnie określa dany środek jako ostateczny, a więc najbar-
dziej uciążliwy. Przykładowo, według art. 110 § 1 ustawy egzekucyjnej, takim 

33 P. Przybysz, Postępowanie…, s. 64.
34 Ibidem, s. 63–64.
35 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 227.
36 Wyrok NSA z 23.08.2011 r. w sprawie o sygn. II OSK 1262/10, www.orzecznictwo.nsa.

gov.pl.
37 A. Skoczylas, Zasady postępowania egzekucyjnego, w: System Prawa Administracyjne-

go. Tom 9, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 388.
38 Postępowanie…, s. 45.
39 Por. np. wyrok NSA z 25.07.2005 r. w sprawie o sygn. II OSK 463/05, www.orzecznic-

two.nsa.gov.pl.
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środkiem jest egzekucja z nieruchomości, która może być przeprowadzona tylko 
wtedy, gdy zastosowanie innych (przewidzianych w ustawie) środków egzeku-
cyjnych właściwych dla egzekucji należności pieniężnych nie było możliwe lub 
okazało się bezskuteczne40. Nie ulega wątpliwości, że przy ocenie uciążliwości 
środków egzekucyjnych najważniejszą przesłankę stanowi cel egzekucji. Tym 
samym, jeśli cel egzekucji tego wymaga, zastosować można nawet wszystkie 
środki jednocześnie41 (zastosowanie kumulatywne).

3. Zasada niezbędności – skodyfikowana w art. 7 § 3 ustawy egzekucyjnej 
polega na tym, że egzekucja może być prowadzona tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne do zrealizowania celu egzekucji (wykonania obowiązku). Tym samym, 
osiągnięcie celu lub jego bezprzedmiotowość powodują niedopuszczalność sto-
sowania środków egzekucyjnych42. Na gruncie omawianej zasady pewne proble-
my interpretacyjne może sprawiać ustalenie, kiedy zachodzi bezprzedmiotowość 
obowiązku. Z całą pewnością o takim skutku będzie można mówić, gdy ustanie 
moc obowiązująca aktu prawnego, z którego dany obowiązek wynika. W przy-
padku aktu ustawowego trzeba jednak liczyć się z możliwością podtrzymania 
obowiązku w przepisach końcowych ustawy zmieniającej czy derogującej dany 
akt43. Podobny skutek wywołają zmiany w rzeczy stanowiącej przedmiot obo-
wiązku, np. gdy rzecz podlegająca wydaniu przez zobowiązanego uległa znisz-
czeniu44 oraz okoliczności dotyczące zobowiązanego, np. śmierć osoby fizycznej 
w wypadku obowiązków ściśle związanych z osobą zobowiązanego. Należy jed-
nocześnie mieć na uwadze, że ustawodawca może przewidywać przejście zobo-
wiązań publicznoprawnych na następców prawnych zobowiązanego, co spowo-
duje, że nie ulegną one wygaśnięciu45.

4. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji – sprowadza się do obo-
wiązku prowadzenia egzekucji i osiągnięcia jej celu (wykonanie obowiązku) 

40 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne..., s. 51.
41 Ibidem; por. wyrok WSA w Gdańsku z 20.01.1999 r. w sprawie o sygn. I SA/Gd 39/97, 

www.orzecznictwo.nsa.gov.pl.
42 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 230.
43 Ibidem.
44 P. Przybysz, Postępowanie…, s. 60.
45 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 231.
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w sposób generujący jak najmniejsze koszty dla zobowiązanego46. Wśród prze-
pisów ustawy realizujących ten obowiązek można przykładowo wymienić:

a)  art. 8 § 1 pkt 9 – wyłączający spod egzekucji przedmioty codziennego 
użytku, które mogą być sprzedane wyłącznie znacznie poniżej ich war-
tości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość użytkową;

b)  art. 97 § 5 – zawierający zakaz zajmowania ruchomości o wartości prze-
wyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności 
(braną wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi), jeżeli możliwe jest 
przeprowadzenie egzekucji z innej ruchomości zobowiązanego o warto-
ści wystarczającej na zaspokojenie należności, a jej sprzedaż nie nastrę-
cza trudności;

c)  art. 102 § 1 – nakładający na dozorcę obowiązek przechowywania zajętej 
ruchomości z taką starannością, by zajęta rzecz nie straciła na wartości;

d)  art. 103 § 2 – przewidujący odpowiedzialność organu egzekucyjnego za 
właściwy stan zajętej ruchomości47.

Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji polega na tym, że sam wierzy-
ciel musi podjąć odpowiednie czynności prowadzące do wszczęcia egzekucji48. 
Ratio legis takiego unormowania stanowi fakt, że przedmiot postępowania egze-
kucyjnego stanowią z reguły obowiązki wobec państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego49, a więc mające charakter publicznoprawny.

Zasada ta jest wzmocniona przez prawo zaskarżania bezczynności wierzy-
ciela w sytuacji pozostawania w obowiązku prowadzenia egzekucji. Prawo to 
przysługuje podmiotom, których interes prawny lub faktyczny zostaje naruszo-
ny przez zaniechanie wierzyciela, a także organom zainteresowanym wykona-
niem obowiązku50. Nie można jednak zarzucić wierzycielowi bezczynności, gdy 
odstąpi od skierowania wobec zobowiązanego środków przymusu ze względu na 
dobrowolne podjęcie się przez zobowiązanego wykonania obowiązku51. 

46 Wyrok WSA w Gdańsku z 16.10.2008 r. w sprawie o sygn. I SA/Gd 317/08, www.
orzecznictwo.nsa.gov.pl.

47 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 63–64.
48 Postępowanie…, s. 37; T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, 

s. 47.
49 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 48.
50 Ibidem.
51 Wyrok WSA w Białymstoku z 17.06.2010 r. w sprawie o sygn. II SA/Bk 103/10, www.

orzecznictwo.nsa.gov.pl.
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Prawidłowe stosowanie przedmiotowej zasady wymaga dookreślenia uży-
tego w przepisie zwrotu nieostrego „uchylanie się od obowiązku”. Dopiero bo-
wiem jego stwierdzenie stwarza możliwość wykonania obowiązku egzekucji 
administracyjnej. Bazując na słownikowym rozumieniu pojęcia „uchylać się” 
jako świadomego, zamierzonego niewykonania jakiegoś obowiązku, w piśmien-
nictwie wskazuje się że: „sam fakt niewykonania obowiązku nie jest zatem rów-
noznaczny z uchylaniem się od jego wykonania”52. Przeszkodą do uznania, że 
zobowiązany uchyla się od wykonania obowiązku, pomimo jego faktycznego 
niewykonania, mogą być, np. właściwie wykazany brak wiedzy zobowiązanego 
o nałożeniu obowiązku, czy brak dowodu na upomnienie do jego wykonania, 
zaistnienie sytuacji wykluczającej realizację obowiązku53. Możliwe jest także 
odstąpienie od obowiązku prowadzenia egzekucji, gdy w ocenie wierzyciela 
przemawiają za tym ważne względy, a interes społeczny nie stoi temu na prze-
szkodzie. Daje to asumpt do podjęcia negocjacji z dłużnikiem co do wstrzyma-
nia wykonania zobowiązania, odroczenia terminu jego wykonania albo rozłoże-
nia spłaty należności na raty54.

W literaturze często dokonuje się zawężenia zasady stosowania wyłącz-
nie środków przewidzianych w ustawie do stosowania środków przewidzianych 
w ustawie egzekucyjnej, uzasadniając to twierdzeniem o kompleksowości (poza 
nielicznymi wyjątkami na rzecz ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo banko-
we55 czy Ustawy z 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych56) uregulowań dotyczących środków egzekucyjnych zawartych 
w przywołanej ustawie57. Dariusz Kijowski wskazuje na silny związek powyż-
szej zasady z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowio-
nego przez nie prawa przez zagwarantowanie, że obywatel nie będzie zaskaki-
wany nieoczekiwaną, nieprzewidywalną ingerencją w jego wolności i prawa58. 
Całkowity zakaz stosowania środków egzekucyjnych innych aniżeli ustawowe 
obejmuje także ewentualne środki zawarte w aktach wykonawczych. Zakaz 
ten obejmuje również sytuację, gdy w ocenie organu egzekucyjnego środek 

52 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 213.
53 Ibidem, s. 215.
54 P. Przybysz, Postępowanie…, s. 60.
55 Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 ze zm.
56 Dz.U. 2012, poz. 855 ze zm.
57 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 221.
58 Ibidem.
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podustawowy byłby faktycznie możliwy do zastosowania, a także skuteczniej-
szy oraz bardziej racjonalny niż środki ustawowe59. Z analizy powyższej zasady 
wypływa również wniosek, że z „palety” środków egzekucyjnych przewidzia-
nych przez ustawę można – w celu realizacji konkretnego obowiązku – stosować 
tylko te środki, które służą jego wykonaniu i są dla niego właściwe, np. środek 
przymusu bezpośredniego, opisany w art. 148 § 1 ustawy egzekucyjnej, realizo-
wany „w celu usunięcia oporu zobowiązanego i oporu innych osób, które stoją na 
przeszkodzie wykonania obowiązku”, ze swej istoty nie może znaleźć zastoso-
wania w takich sytuacjach, jak np. składanie zeznań w charakterze świadka czy 
utrzymanie czystości pomieszczeń i nieruchomości60.

Zasada zagrożenia została sformułowana w art. 15 ustawy egzekucyjnej, 
który stanowi, że: „Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wie-
rzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, 
przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obo-
wiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyj-
nego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne 
może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnie-
nia”. Zasada ta wynika z ogólnej zasady postępowania administracyjnego, wy-
rażającej się w dążeniu do dobrowolnego wykonania obowiązków nałożonych 
na obywatela, a także właściwego wykonania obowiązku organów administracji 
w zakresie wyjaśniania i przekonywania o zasadności przesłanek wykonywa-
nia rzeczonych obowiązków61. Wyjątki od powyższej zasady zawiera przede 
wszystkim Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2001 roku w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji62, określające należności pieniężne, których egzekucja może 
być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia63. Zasada zagrożenia ma 
chronić przed zbędnym wszczęciem egzekucji, gdy brak realizacji obowiązku 
publicznoprawnego nie jest wynikiem działania z zamiarem jej udaremnienia, 
lecz ma charakter „przypadkowy”, wynikający choćby z niepamięci lub braku 
świadomości istnienia takiego obowiązku. Warto nadmienić, że upomnienie 

59 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 49.
60 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 222.
61 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 53.
62 Dz.U. 2001, nr 137, poz. 1541.
63 E. Ochendowski, Postępowanie…, s. 275.
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w rozumieniu art. 15 ustawy egzekucyjnej, choć stanowi w wielu wypadkach 
wymóg wszczęcia i prowadzenia egzekucji, nie ma jednak charakteru władcze-
go rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach zobowiązanego, a tym samym nie 
podlega zaskarżeniu sądowoadministracyjnemu. Wadliwość upomnienia może 
jednak stanowić podstawę zarzutów, zgodnie z art. 33 ustawy egzekucyjnej64. 

u podstaw zasady poszanowania minimum egzystencji leżą względy hu-
manitarne, polegające na pozostawieniu zobowiązanemu, pomimo prowadzonej 
egzekucji, środków niezbędnych do zapewnienia egzystencji jemu i członkom 
rodziny, będącym na jego utrzymaniu. Zasada ta realizuje się przez wiele wyłą-
czeń spod egzekucji, zamieszczonych w art. 8, 8a, 9 i 10 ustawy egzekucyjnej. 
Charakter tych wyłączeń wskazuje, że ich podmiotem może być przede wszyst-
kim osoba fizyczna, z racjonalnej możności odniesienia tylko do niej kwestii mi-
nimum egzystencji. W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że statuując wska-
zane przepisy, ustawodawca kierował się nie tylko względami humanitarnymi, 
lecz także obawą, że pozbawienie zobowiązanego, np. przedmiotów niezbędnych 
do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej czy wykonywania pracy 
zarobkowej, doprowadzi do sytuacji, w której zobowiązany stanie się „socjalnym 
klientem” Państwa, a tym samym – znacznym dla niego ciężarem65. Nie zawsze 
jednak zastosowane wyłączenie ma charakter ściśle ekonomiczny. Niekiedy bo-
wiem służy zobowiązanemu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, 
np. wyłączone spod egzekucji przedmioty niezbędne do wykonywania prak-
tyk religijnych, wykorzystywane do nauki czy rzeczy niezbędne ze względu na 
ułomność zobowiązanego lub członków jego rodziny. Z tego powodu omawianą 
zasadę określa się w doktrynie nie tylko jako zasadę poszanowania minimum 
egzystencji, lecz jako zasadę poszanowania godności zobowiązanego66. Na tym 
tle uwidacznia się ścisły związek komentowanej zasady z godnością człowieka, 
określoną w Konstytucji RP jako źródło wolności i praw.

Należy również mieć na uwadze, że „minimum egzystencji” na gruncie 
omawianej zasady przybrać może różną postać, uzależnioną od konkretnych 
okoliczności. W wyroku NSA z 18 grudnia 1996 roku stwierdzono, że segment 
pokojowy i lodówka nie są przedmiotami, które nie podlegają egzekucji, gdyż 

64 Wyrok NSA z 16.09.2010 r. w sprawie o sygn. II FSK 1908/10, www.orzecznictwo.nsa.
gov.pl.

65 E. Ochendowski, Postępowanie…, s. 275; Postępowanie…, s. 51.
66 Ibidem.



293Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji a zasada proporcjonalności

nie są przedmiotami urządzenia domowego niezbędnymi zobowiązanemu i jego 
rodzinie67. Dariusz Kijowski słusznie zwraca jednak uwagę, że w zależności od 
sytuacji rodzinnej zobowiązanego można egzekucję określonych przedmiotów 
(tu: lodówki) postrzegać jako godzącą w konstytucyjną zasadę poszanowania 
godności ludzkiej, np. gdy zobowiązanym jest rodzina wychowująca latem kil-
koro małoletnich dzieci68. W doktrynie zasadnie podnosi się także, że – co do 
zasady – kazuistyczny charakter wyłączeń spod egzekucji (z generalnym wy-
jątkiem określonym w art. 13 ustawy egzekucyjnej, dającym pewną swobodę 
do nieobejmowania egzekucją określonych składników majątkowych w związku 
z ważnym interesem zobowiązanego i za zgodą wierzyciela): „może prowadzić 
do pozbawienia zobowiązanego należnej mu ochrony z uwagi na dokonujący się 
postęp techniczny oraz modyfikację powszechnie niezbędnych do życia i gos-
podarowania przedmiotów69. Zatem osnute przedmiotową zasadą minimum eg-
zystencji nie ma formy zestandaryzowanej, lecz musi być oceniane z punktu 
widzenia konkretnego przypadku ad causa. 

Zasada prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy dla zobowią-
zanego, zwana czasami zasadą prowadzenia egzekucji w porze najdogodniejszej 
dla zobowiązanego70, wywodzona jest z art. 52 § 1 ustawy egzekucyjnej. Odnosi 
się przede wszystkim do generalnego zakazu prowadzenia egzekucji w dni wol-
ne od pracy oraz w porze nocnej (pomiędzy godziną 21.00 a godziną 7.00). Za-
kaz ów może być uchylony jedynie, gdy wymaga tego cel egzekucji, przy czym 
wymagane jest powołanie świadka (art. 52 § 2). W literaturze słusznie zauważa 
się, że pojęcie „dni wolnych od pracy” jest nieprecyzyjne, gdyż jego zakresem 
można objąć nie tylko dni ustawowo wolne od pracy, lecz także inne dni wolne 
od pracy, np. soboty71. Z omawianą zasadą wiążą się również przepisy określa-
jące sposób przeszukania rzeczy, które – w myśl art. 49a ustawy egzekucyjnej 
– powinno być dokonywane zgodnie z celem czynności, z zachowaniem umiaru 

67 Wyrok NSA z 18.12.1996 r. w sprawie o sygn. SA/Łd 2983/95, www.orzecznictwo.nsa.
gov.pl.

68 Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 233.
69 Postępowanie…, s. 53.
70 E. Ochendowski, Postępowanie…, s. 276.
71 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne…, s. 64.
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i poszanowania godności osób, których przeszukanie dotyczy oraz bez wyrzą-
dzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości72.

Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków repre-
syjnych polega na tym, że zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu 
egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postępowaniu kar-
nym, w sprawach o wykroczenia lub w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 16 
ustawy egzekucyjnej). Założenie to wynika z odmienności celów, któremu służą 
wskazane rodzaje postępowań. W postępowaniu o charakterze karnym celem 
jest wymierzenie sankcji karnej, zaś postępowanie egzekucyjne ma prowadzić 
do realizacji obowiązku publicznoprawnego, a nie do represjonowania zobowią-
zanego73.

„Subsumpcja”

Dokonując porównania (skontrastowania) zasad postępowania egzekucyj-
nego w administracji z postulatami wywiedzionymi z zasady proporcjonalności, 
oddzielnie należy rozważyć aspekty celu i formy, a osobno wymogi przydatno-
ści, konieczności i proporcjonalności. 

W kontekście celu i formy należy wskazać, że egzekucja administracyj-
na została pomyślana jako instytucjonalna gwarancja realizacji zobowiązań pu-
blicznoprawnych. Cel ów wynika nie tylko z całokształtu przepisów ustawy eg-
zekucyjnej, lecz zwłaszcza z „logiki” struktury postępowania administracyjnego 
– bez możliwości przymuszenia adresatów ww. obowiązków do ich wypełnia-
nia, zbędne stałoby się całe postępowanie administracyjne. Nie można bowiem 
zasadnie twierdzić, że obowiązki – z zasady – uciążliwe dla adresatów byłyby 
realizowane z „dobrej woli”. Nie może również budzić wątpliwości, że cel ów 
został przybrany przez w pełni legitymowany podmiot – ustawodawcę. Ponadto 
postępowanie egzekucyjne w administracji zostało tak ukształtowane, by do-
prowadzić do osiągnięcia swego celu bez jednoczesnego (w tym postępowaniu) 
stosowania środków represyjnych. Oznacza to realizację zasady niezależności 
stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych. Rozwiązanie ta-
kie znajduje uzasadnienie w dążeniu do szybkości i uproszczenia postępowania 

72 Ibidem, s. 65.
73 Ibidem, s. 64.
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egzekucyjnego, które w połączeniu z jednoczesnym wyciąganiem konsekwen-
cji karnych lub dyscyplinarnych (w których pewne okoliczności muszą być 
wykazane ściślej aniżeli w postępowaniu administracyjnym) uległoby niewąt-
pliwie znacznemu wydłużeniu, przez co udaremniono by elementarne założe-
nie o potrzebie jak najszybszego egzekwowania obowiązków publicznych oraz 
zniweczyłoby aspekt prakseologiczny egzekucji postulujący, by egzekucja nie 
była bardziej kosztowna aniżeli realizacja samego obowiązku. 

Przechodząc do zagadnienia formy egzekucji, należy uwzględnić, że do-
konują jej kompetentne podmioty (realizujące zasadę obowiązku prowadzenia 
egzekucji), w określonej procedurze, w celu osiągnięcia określonych stanów fak-
tycznych. Wykluczona jest tu jakakolwiek dowolność. Ponadto dla zachowania 
prawem przewidzianej formy egzekucji elementarne znaczenie ma zasada stoso-
wania wyłącznie środków przewidzianych w ustawie. Brak tej zasady, wynikają-
cej również z zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), doprowadziłby do sytu-
acji, w której organ zupełnie dowolnie dobierałby środki przymusowej realizacji 
zobowiązań publicznoprawnych, co groziłoby przekreśleniem sfery wielu wol-
ności i praw zobowiązanego, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia art. 31 
ust. 3 in fine Konstytucji RP. Taka sytuacja rzutowałaby również negatywnie na 
realizację wymogu proporcjonalności sensu stricto, przez nadmierne zaburzenie 
równowagi między dwoma dobrami (urzeczywistnianym i ograniczanym). 

Uznać zatem należy, że aspekty celu i formy wysłowione w zasadzie pro-
porcjonalności są realizowane przez system zasad właściwych postępowaniu eg-
zekucyjnemu w administracji. 

Podkreślenia wymaga, że niewskazane przy okazji aspektów celu i formy 
zasady postępowania egzekucyjnego w zasadzie realizują całokształt wymogów 
zasady proporcjonalności. 

Po pierwsze, wymóg przydatności, scharakteryzowany jako nakaz takiego 
wyboru środków, które według stanu wiedzy nadają się do osiągnięcia założo-
nego celu jest realizowany przez zasadę stosowania środków bezpośrednio pro-
wadzących do wykonania obowiązku. Zasada ta bowiem nakazuje dokonanie 
zarówno wierzycielowi, jak i organowi egzekucyjnemu oszacowania, czy dany 
środek będzie wystarczający (czy będzie się nadawał) do wyegzekwowania da-
nego obowiązku. Wierzyciel we wniosku, a organ w postanowieniu o wszczęciu 
egzekucji, muszą bowiem wykazać, że np. egzekucja z wynagrodzenia za pra-
cę lub z innych środków pieniężnych, zgodnie z ich wiedzą, jest wystarczająca, 
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albowiem zobowiązany ma stałe dochody w wysokości znacznie przekraczającej 
jego potrzeby. 

Po drugie, wymóg konieczności zakładający, że w sytuacji, gdy istnieje moż-
liwość zastosowania kilku środków egzekucyjnych, wybrać należy ten, który jest 
wystarczający dla wyegzekwowania obowiązku, a zarazem najmniej uciążliwy 
dla zobowiązanego, realizowany jest przez zasadę stosowania najłagodniejszych 
środków egzekucji, zasadę prowadzenia egzekucji w sposób najmniej uciążliwy 
dla zobowiązanego oraz zasadę niezbędności. Zasada stosowania najłagodniej-
szych środków egzekucji jest rezultatem założenia, że wierzycielowi w postę-
powaniu egzekucyjnym zależy na wykonaniu obowiązku przez obowiązanego, 
a nie na dodatkowym ukaraniu go (co jest domeną postępowań represyjnych 
o charakterze karnym). W interesie wierzyciela jest zatem, by dolegliwość ich 
realizacji była na tyle mała, ażeby można było wyegzekwować obowiązek „po 
dobroci” – nie zrażając zobowiązanego nadmiernie do współpracy w tym zakre-
sie. Skorelowana z tym założeniem jest zasada prowadzenia egzekucji w sposób 
najmniej uciążliwy dla zobowiązanego. Aby zyskać „przychylność” zobowią-
zanego czy to w postaci nieudaremniania egzekucji, czy pomocy przy niej, nie 
należy doprowadzić do tego, że sama egzekucja będzie prowadzona w sposób 
uciążliwy, naruszający godność i podstawowe interesy zobowiązanego. Co wię-
cej, takie działanie organów egzekucyjnych z pewnością czyniłoby zadość zasa-
dzie przekonywania obywateli do słuszności powziętych decyzji i działań, jaka 
obciąża organy na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Po trzecie, wymóg proporcjonalności sensu stricto, postulujący zachowanie 
właściwej równowagi między dwoma dobrami – urzeczywistnianym (stan, gdy 
obowiązki publicznoprawne są właściwie realizowane) a ograniczanym (intere-
sy indywidualne zobowiązanego), realizowany jest przez zasadę gospodarnego 
prowadzenia egzekucji, zasadę zagrożenia i zasadę poszanowania minimum 
egzystencji. Choć celem egzekucji administracyjnej jest wymuszenie na zobo-
wiązanym realizacji jego zobowiązań publicznoprawnych, to egzekucja musi 
nastąpić w takiej formie, by przyszłe zobowiązania realizował on samodzielnie, 
bez ingerencji organów administracyjnych. Egzekucja nie może zatem prowa-
dzić do uniemożliwienia zobowiązanemu egzystencji (wręcz jego unicestwie-
nia) i zniweczenia przyszłej, choćby potencjalnej możliwości, realizacji dalszych 
obowiązków. Na straży tego założenia stoi zasada poszanowania minimum 
egzystencji, zgodnie z którą przy zobowiązanym należy pozostawić środki do 
życia dla niego i dla jego rodziny, które nie tylko pozwolą mu przetrwać stan 
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po egzekucji, lecz również pozwolą na stworzenie takiej sytuacji w przyszłości, 
w której będzie on w ogóle mógł sprostać kolejnym obowiązkom publicznopraw-
nym. Ponadto nie może dojść do sytuacji, w której realizacja choćby błahego 
obowiązku publicznoprawnego przeważała nad elementarnymi interesami zo-
bowiązanego. Dzięki zasadzie gospodarnego prowadzenia egzekucji sytuacja 
taka nie jest możliwa. Organy egzekucyjne, urzeczywistniając obowiązek, mu-
szą działać zgodnie z zasadami racjonalności prakseologicznej (ekonomicznej) 
nie tylko po to, by nadmiernie nie pokrzywdzić zobowiązanego, lecz również 
po to, by koszta społeczne egzekucji nie okazały się niewspółmiernie wysokie 
do zysków z niej wynikających. Immanentnym elementem wymogu proporcjo-
nalności sensu stricto jest zachowanie zasady zagrożenia. Organy egzekucyjne 
tylko wtedy mogą podjąć postępowanie egzekucyjne, gdy powstało zagroże-
nie niewypełnienia określonych zobowiązań. Gdy takiego zagrożenia nie ma, 
to egzekucja jest niedopuszczalna. Idealną sytuacją, z punktu widzenia zasady 
proporcjonalności, jest bowiem równowaga między dobrem urzeczywistnianym 
a ograniczanym (między interesem publicznym a indywidualnym). Skoro bo-
wiem nie ma zagrożenia interesu publicznego, nie ma potrzeby nastawania na 
interes prywatny. 

Podsumowanie

Poczynione w artykule uwagi mają charakter stricte teoretyczny, co wię-
cej – uznać należy, że odnoszą się do założeń ustawodawcy leżących u podstaw 
systemu egzekucji administracyjnej. Autorzy wykazali bowiem, że celem usta-
wodawcy było realizowanie przez system zasad postępowania egzekucyjnego 
w administracji zasady proporcjonalności w rozumieniu stworzonym w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów najwyższych instancji. 

Autorzy mają świadomość, że egzekucja administracyjna w praktyce może 
(i czasem się tak zdarza) wypaczać nie tylko przywołane zasady, lecz i samą 
zasadę proporcjonalności. Wykazanie tych wypaczeń w podstawowym zakresie 
stało się możliwe dzięki analizie orzecznictwa sądów administracyjnych. Należy 
mieć jednak świadomość, że część (jak znaczna? – nie wiadomo) przypadków 
nieprawidłowego – z punktu widzenia ww. zasad – prowadzenia egzekucji ad-
ministracyjnej nie „ujrzała światła dziennego”. Wynika to, z jednej strony, z ko-
rektury dokonanej wskutek skorzystania przez zobowiązanych z wielu środków 
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prawnych (np. zażalenia, wnioski, skargi i in. oznaczone w ustawie egzekucyj-
nej), a z drugiej strony, z braku elementarnej świadomości prawnej zobowiąza-
nych, np. co do możliwości sprzeciwienia się nieproporcjonalnej egzekucji lub 
ich zwykłego omieszkania.

tHe PRiNciPLe OF PROPORtiONALitY AND tHe PRiNciPLeS  
OF eNFORceMeNt PROceDURe iN ADMiNiStRAtiON

Summary

The aim of this paper is to estimate whether the rules, which govern Polish enforce-
ment procedure in administration, fulfil the conditions of the fundamental rule of an 
European law culture – the principle of proportionality. 

The authors do not analyse all rules and principles which construct the administra-
tion enforcement procedure. They only search these which are derived from the Enforce-
ment Procedure in Administration Act. The rest of them, taken from the Constitution 
of 2nd April 1997 and the Code of Administration Procedure are reduced to presenting 
conclusions. 

The first part is dedicated to the consideration of proportionality’s definition. 
The presented definition combines several ingredients that have their origin in judicial 
decisions of Polish Constitutional Tribunal and the doctrine. The defining process with-
out above mentioned support would be impossible. 

The second part consists of the reconstruction and analyses of each principle of en-
forcement procedure in administration. These deliberations are also supported by many 
examples of administrative judicial law this time ruled by the Supreme Administration 
Court. 

The last part contains the conclusion, which points explicitly that Polish legislative 
authorities have formed the structure of administrative enforcement procedure as a ‘pro-
portional’ one – as it acts in creditors interests on the one hand, but on the other hand 
– protect debtors against abuse of enforcement authorities. This is a key of the principle 
of proportionality – to balance their interests and fulfil all of them optimally. 

Translated by Jan Uniejewski

Keywords: enforcement procedure in administration, the principle of proportionality, 
requirement of necessity, requirement of an aim, proportionality sensu stricto, 
debtor, creditor, enforcement authority
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Streszczenie

Warunkiem niezbędnym legalnego rozpoczęcia procesu budowlanego jest uzyska-
nie zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację 
zaplanowanej inwestycji, wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Zasadą wyni-
kającą z ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane jest to, że roboty budowlane 
można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od 
tej zasady przewidują konkretne przepisy ustawy, określające katalog zamknięty obiek-
tów budowlanych i robót budowlanych, których wykonanie co prawda nie musi poprze-
dzać uzyskanie pozwolenia na budowę, natomiast konieczne jest zgłoszenie zamiaru ich 
wykonania właściwemu organowi administracji publicznej. Rozpoczęcie, jak również 
prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, bez 
dokonania zgłoszenia lub przy sprzeciwie właściwego organu, określane jest mianem 
„samowoli budowlanej”, która co do zasady skutkuje obowiązkiem rozbiórki obiektu 
wzniesionego samowolnie, chyba że inwestor spełni warunki przewidziane przez Prawo 
budowlane, umożliwiające jego zalegalizowanie. 
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W artykule przedstawiono zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, 
zmierzającego do zalegalizowania samowoli budowlanej, wskazano również sytuację in-
westora, który zrealizował inwestycję na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, wyeliminowanej następnie z obrotu prawnego wskutek stwierdzenia jej nieważ-
ności. Uzyskanie pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do wykonywania robot bu-
dowlanych oznacza, że inwestor dopełnił wszystkich przewidzianych prawem formalności, 
a więc rozpoczął budowę legalnie. Nie można zatem postawić znaku równości między nim,  
a inwestorem budującym od początku bez stosownego pozwolenia. Celem artykułu jest 
także przybliżenie zasad postępowania naprawczego, zmierzającego do doprowadzenia 
do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych wykonanych na podstawie wadliwego 
pozwolenia na budowę. 

Słowa kluczowe: prawo budowlane, proces budowlany, pozwolenie na budowę, samo-
wola budowlana, legalizacja samowoli budowlanej, stwierdzenie nieważności de-
cyzji

Proces budowlany, którego założeniem jest zrealizowanie inwestycji bu-
dowlanej, to wiele różnych czynności faktycznych i prawnych, które są ukie-
runkowane na powstanie i oddanie do użytku obiektu budowlanego, a także 
jego ewentualną rozbiórkę. W pojęciu tym mieści się zarówno prowadzenie 
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, 
jak i rzeczywista budowa obiektu. Proces budowlany rozpoczyna się z chwi-
lą zatrudnienia przez inwestora osoby projektanta w celu sporządzenia projek-
tu budowlanego, gdyż już na etapie projektowania materializują się obowiązki 
ustanowione przepisami ustawy Prawo budowlane, jak również wydanymi na 
jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi1. Można przyjąć, że proces 
budowlany to działalność i czynności obejmujące sporządzenie budowlanych 
opracowań projektowych zamierzonej inwestycji, nadanie tym opracowaniom 
mocy dokumentów wiążących strony na danym terenie, a następnie scedowanie 
inwestycji zgodnie z przygotowanymi dokumentami2. W wyroku z 15 kwietnia 
2005 roku (sygn. akt OSK 1400/04) Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, 

1 J. Dessoulavy-Śliwiński, w: Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 252–253.

2 L. Bar, E. Radziszewski, Nowy kodeks budowlany. Komentarz, Warszawa 1995, s. 28.
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że proces budowlany obejmuje czynności poczynając od projektowania przez 
budowę, utrzymanie aż do rozbiórki obiektów budowlanych3.

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych nakłada na 
uczestników procesu budowlanego obowiązek podjęcia wielu sformalizowanych 
działań. Podstawowym jest uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, 
co jest ze wszech miar uzasadnione ochroną przed zagrożeniem bezpieczeń-
stwa osób lub mienia, ochroną środowiska, dóbr kultury, a także ograniczaniem 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich4. W świetle art. 28 ustawy z 7 lipca 
1994 roku – Prawo budowlane5, roboty budowlane można rozpocząć na pod-
stawie ostatecznego pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę przyjmuje 
formę decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ po przepro-
wadzeniu sformalizowanego postępowania administracyjnego, którego inicjato-
rem może być wyłącznie inwestor. Decyzja o pozwoleniu należy do tzw. decyzji 
związanych, co oznacza, że jeżeli wnioskodawca spełni wszystkie wymagane 
prawem warunki, właściwy organ nie może odmówić udzielenia mu pozwolenia 
na realizację wnioskowanej inwestycji. Nie ma jednak charakteru absolutnego, 
istnieją bowiem wyjątki od generalnej zasady wykonywania robót budowlanych 
na podstawie pozwolenia na budowę. Wyjątki te przewidują przepisy Prawa 
budowlanego, tworzące katalog zamknięty obiektów budowlanych oraz robót 
budowlanych, których wykonanie co prawda nie musi być poprzedzone uzy-
skaniem pozwolenia na budowę, jednakże konieczne jest uprzednie zgłoszenie 
zamiaru ich wykonania właściwemu organowi administracji architektoniczno-
-budowlanej. 

Rozpoczęcie, jak również prowadzenie robót budowlanych bez wymaga-
nego prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi za-
miaru ich wykonania albo przy sprzeciwie właściwego organu, określane jest 
mianem „samowoli budowlanej”, która wiązać się może z zastosowaniem przez 
organy nadzoru budowlanego określonych uprawnień „policyjnych” przewidzia-
nych w Prawie budowlanym6, włącznie z nałożeniem na inwestora obowiązku 
rozbiórki obiektu. Samowola budowlana prowadzi niejednokrotnie do powstania 
obiektów o wadliwej konstrukcji, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia 

3 Wyrok NSA z 15.04.2005 r., OSK 1400/04, Lex nr 169364.
4 B. Sagan, w: J.A. Strzępka, B. Sagan, E. Zielińska, Prawo umów budowlanych, Wydaw-

nictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 105.
5 Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623 ze zm.).
6 J. Dessoulavy-Śliwiński, w: Prawo budowlane..., s. 322.
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i środowiska. Skutkiem samowoli jest też łamanie zasad ładu przestrzennego, 
a w szczególności formy i estetyki architektonicznej w zakresie harmonii zabu-
dowy i krajobrazu7.

W Prawie budowlanym z 1974 roku8 zawarte były normy, które dawały 
podstawę do zalegalizowania (nieodpłatnego) większości obiektów budowlanych 
wzniesionych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Nierygorystyczne regu-
lacje miały taki skutek, że tylko w 1994 roku organy ówczesnego państwowego 
nadzoru budowlanego wykryły około 27 tys. przypadków samowoli budowla-
nych9. Inwestorzy często zamiast uciążliwych starań o pozwolenie na budowę 
wybierali drogę późniejszej legalizacji obiektu, wskutek czego liczba samowoli 
budowlanych z roku na rok rosła. W związku z tym w Prawie budowlanym z 1994 
roku, uchylającym ustawę z 1974 roku w pierwotnym brzmieniu, ustawodawca 
zdecydował się na przyjęcie radykalnych norm przewidujących bezwarunko-
wy nakaz rozbiórki obiektów wybudowanych w ramach samowoli budowlanej, 
chyba że od dnia zakończenia budowy obiektu lub jego części upłynęło 5 lat. 
W rezultacie, jeżeli upływ tego czasu nie nastąpił, nakazowi rozbiórki podlegały 
również te obiekty, które choć bez pozwolenia na budowę, zostały wybudowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami sztuki budowlanej. 

Cechą orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego na gruncie ów-
cześnie obowiązujących przepisów ustawy z 1994 roku, było łagodzenie rygo-
ryzmu przepisów nakazujących rozbiórkę. Przede wszystkim sąd podkreślał 
konieczność przeprowadzenia przez właściwy organ wyczerpującego postępo-
wania dowodowego celem ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że dany 
obiekt lub jego część został wzniesiony bez pozwolenia na budowę lub zgło-
szenia bądź przy sprzeciwie właściwego organu. Jednocześnie nakaz rozbiórki 
musiał dotyczyć samowolnie wzniesionego obiektu budowlanego lub jego części,  
a więc zasadniczą kwestią było odpowiednie zakwalifikowanie przez organ nad-
zoru budowlanego przedmiotu postępowania10. 

7 S. Serafin, Prawo budowlane. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, 
s. 368.

8 Ustawa z 24.10.1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 38, poz. 229 ze zm.).
9 R. Dziwiński, P. Ziemski, Komentarz do art. 48 ustawy – Prawo budowlane, Lex/el.

10 Wyrok NSA w szczecinie z 5.09.2001 r., SA/Sz 2652/2000, Lex nr 56418; wyrok NSA 
w Warszawie z 18.03.1999 r., IV SA 482/1997, Lex nr 46664.
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Wskutek nowelizacji Prawa budowlanego w 2003 roku11 wprowadzono ko-
lejne zmiany, których celem było dalsze złagodzenie przepisów i odstąpienie od 
obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego 
wybudowanego samowolnie, który swoim istnieniem nie naruszał obowiązu-
jących przepisów. Wprowadzone zostały do Prawa budowlanego mechanizmy 
umożliwiające, w ściśle określonych przypadkach, odstąpienie od przymusowej 
rozbiórki obiektu i jego zalegalizowanie. Ustawa wprowadzająca zmiany nie 
przewidywała jednak automatycznej legalizacji samowoli budowlanej; niespeł-
nienie bowiem przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków legali-
zacji powodowało orzeczenie nakazu rozbiórki. 

Rozwiązania te obowiązują do dzisiaj, w obecnym stanie prawnym obowią-
zek rozbiórki nie jest orzekany bezwzględnie; ustawodawca zobowiązuje właści-
we organy nadzoru budowlanego, w których gestii leży jednoznaczne ustalenie, 
czy obiekt lub jego część powstał w warunkach samowoli, do badania, czy bu-
dowa zrealizowana samowolnie jest zgodna z obowiązującymi przepisami i czy 
jest możliwe doprowadzenie powstałego obiektu do stanu zgodnego z prawem. 
Nadal jednak ustawodawca traktuje samowolę budowlaną jako zjawisko nega-
tywne, wymagając działań represyjno-restytucyjnych, ale łagodzi represyjność 
przepisów, dopuszczając możliwość legalizacji samowolnie wybudowanego lub 
budowanego obiektu wprawdzie bez pozwolenia na budowę bądź dokonania 
zgłoszenia, ale w zgodzie z przepisami i sztuką budowlaną12. Wyposażył w tym 
celu organy nadzoru budowlanego w kompetencje do prowadzenia postępowania 
zmierzającego do zalegalizowania samowoli, którego tryb określają art. 48 i 49b 
Prawa budowlanego. Zasadą jest, że nie można pozbawiać inwestora możliwości 
zalegalizowania wzniesionego przezeń obiektu, przy czym zaakcentować trze-
ba, że legalizacja samowoli nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem inwesto-
ra, który zobligowany jest dowieść, że wzniesiony przez niego obiekt lub jego 
część nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub można go doprowadzić 
do zgodności z prawem13. W toku postępowania w tym przedmiocie właściwy 
organ nadzoru budowlanego winien ustalić, czy roboty budowlane przeprowa-
dzono zgodnie z przepisami prawa oraz – ewentualnie – jakie czynności należy 

11 Ustawa z 27.03.2003 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 80, poz. 817).
12 z. Niewiadomski, w: T. Asman, K. Jaroszyński, J. Kopyra, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, 

Ł. Złakowski, Prawna regulacja procesu inwestycyjnobudowlanego. Uwarunkowania. Bariery. 
Perspektywy, red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 220.

13 Wyrok WSA w Gdańsku z 15.02.2012 r., II SA/Gd 310/11, Lex nr 1123178.
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przedsięwziąć, aby zaistniały stan doprowadzić do zgodności z prawem. Wyda-
nie stosownej decyzji kończącej postępowanie musi poprzedzać ciąg czynności 
dowodowych, mających na celu ochronę praw zarówno inwestora, jak i osób 
trzecich14. 

Wskazane wyżej przepisy art. 48 i 49b odnoszą się do sytuacji, w której 
inwestor zrealizuje inwestycję nie uzyskując wcześniej stosownego pozwolenia, 
ani nie dokonując zgłoszenia zamiaru wykonania robót, bądź przy sprzeciwie 
właściwego organu, stanowiącym reakcję na zgłoszenie zamiaru wykonania ro-
bót, czyli do sytuacji, w której inwestor od samego początku działa nielegal-
nie. Powstały obiekt może zostać zalegalizowany, ale pod warunkiem spełnienia 
przez inwestora wszystkich wymogów wynikających z art. 48 (jeżeli konieczne 
było uzyskanie pozwolenia na budowę) lub art. 49b (jeżeli na realizację inwesty-
cji konieczne było zgłoszenie). Przepis art. 48 Prawa budowlanego ma charakter 
restytucyjny, a nie represyjny, czyli karzący z nawiązką ponad to, co zostało wy-
budowane z naruszeniem prawa15, a tryb postępowania w nim omówiony przed-
stawia się w następujący sposób.

Stwierdziwszy, że obiekt budowlany lub jego część jest w budowie albo 
wybudowany został bez wymaganego pozwolenia na budowę, właściwy or-
gan w pierwszej kolejności zobowiązany jest ustalić, czy budowa jest zgodna 
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególno-
ści z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu przy braku obowiązującego planu miejscowego oraz czy 
nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożli-
wiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodne-
go z prawem. Jeżeli właściwy organ uzna, że inwestycja odpowiada wskazanym 
przepisom, wstrzymuje niezaskarżalnym postanowieniem prowadzenie robót 
budowlanych. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu inicjuje procedurę legali-
zacyjną. W postanowieniu tym organ ustala wymagania dotyczące niezbędnych 
zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym 
terminie, wskazanych dokumentów, tj.:

1. Zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 
budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

14 Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 18.04.2012 r., II SA/Go 204/12, Lex nr 1138482.
15 Wyrok NSA z 17.04.2000 r., IV SA 394/98, www.orzeczenia.nsa.gov.pl; R. Dziwiński, 

Glosa do wyroku NSA z 17.4.2000 r., IV SA 354/98, OSP 2001 r., nr 7–8, poz. 107.
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przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

2. Czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnie-
niami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegól-
nymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu (nie dotyczy 
to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000), oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane, a także w przypadku obiektów zakładów gór-
niczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach pasów 
technicznych, portów i przystani morskich, morskich wodach wewnętrznych, 
morzu terytorialnym i wyłącznej strefie ekonomicznej, a także na innych terenach 
przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego – postanowienia  
o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budow-
lanej projektowanych rozwiązań w zakresie: 1) linii zabudowy oraz elewacji 
obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych 
miejsc publicznych; 2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komu-
nikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice tere-
nu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych 
obiektów do sieci użytku publicznego.

3. Specjalistycznej opinii wydanej przez osobę fizyczną lub jednostkę or-
ganizacyjną wskazaną przez właściwego ministra, jeżeli wybudowane zostały 
obiekty, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagroże-
nie dla użytkowników, czyli takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, 
zakłady chemiczne, zapory wodne, lub których projekty budowlane zawierają 
nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nieznajdują-
ce podstaw w przepisach i Polskich Normach. 

Należy zwrócić uwagę, że w razie prowadzenia postępowania opartego na 
art. 48 Prawa budowlanego do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje 
się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym obowiązek 
zapewnienia przez projektanta sprawdzenia projektu architektoniczno-budowla-
nego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, nie dotyczy 
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projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Inny-
mi słowy, w postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym któregoś z tych obiek-
tów, przedłożone przez inwestora projekty budowlane muszą zostać sprawdzone 
przez uprawnioną osobę.

W przypadku niespełnienia przez inwestora w wyznaczonym terminie na-
łożonych obowiązków, organ zobligowany jest do orzeczenia rozbiórki wybudo-
wanego samowolnie obiektu lub jego części. Przedłożenie w wyznaczonym ter-
minie dokumentów traktuje się natomiast jak wniosek o zatwierdzenie projektu 
budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, o ile budowa nie 
została jeszcze zakończona. 

Dalsza procedura legalizacyjna przewidziana jest w art. 49. Organ prowa-
dzący postępowanie ma obowiązek sprawdzić prawidłowość i zgodność z obo-
wiązującym prawem złożonych przez inwestora dokumentów, czyli zgodność 
projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązujące-
go miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kompletność projektu 
budowlanego i uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i spraw-
dzeń oraz wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymaga-
ne uprawnienia budowlane. W przypadku samowoli budowlanej relacje między 
projektem budowlanym a budową są czasowo odwrócone, gdyż w normalnych 
warunkach budowy na podstawie pozwolenia na budowę najpierw powstaje pro-
jekt budowlany, a dopiero później, po jego zatwierdzeniu, rozpoczyna się budo-
wa. W przypadku samowoli projekt budowlany stanowi odzwierciedlenie zbu-
dowanego już obiektu16.

Kolejną czynnością organu w postępowaniu legalizacyjnym jest usta-
lenie wysokości opłaty legalizacyjnej i nałożenie na inwestora obowiązku jej 
uiszczenia. Wysokość opłaty legalizacyjnej jest niezależna ani od uznania or-
ganu, ani od wartości obiektu; sztywne zasady jej wyliczania określają prze-
pisy Prawa budowlanego. O obowiązku uiszczenia opłaty organ orzeka w for-
mie zaskarżalnego postanowienia, które wydawane jest w toku postępowania 
wpadkowego w ramach prowadzonego postępowania głównego, jakim jest po-
stępowanie legalizacyjne. Niewpłacenie wyliczonej przez organ kwoty, która co 
prawda jest obligatoryjnym elementem legalizacji, ale organ nie ma kompetencji 

16 A. Gliniecki, w: Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Wydawnictwo Lexis-
Nexis, Warszawa 2012, s. 458. 
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do przymuszenia samowolnego inwestora do jej uiszczenia, skutkuje orzecze-
niem rozbiórki obiektu17. 

W razie natomiast spełnienia przez inwestora wszystkich obowiązków le-
galizacyjnych, organ prowadzący postępowanie wydaje jedną z dwóch przewi-
dzianych przez art. 49 ust. 4 decyzji, tzn. albo decyzję o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót (jeśli nie zostały one jeszcze 
zakończone), albo tylko decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeże-
li budowa została zakończona) i kończy tym samym postępowanie legalizują-
ce samowolę budowlaną. Decyzje te mogą zostać wydane dopiero po uprzed-
nim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest 
ona wymagana przepisami Ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko18. W szczegól-
ności art. 59 tej ustawy przewiduje, że przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia 
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  
o ile obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko został stwierdzony postanowieniem przez organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja planowanego przed-
sięwzięcia, innego niż wskazane wyżej, wymaga przeprowadzenia oceny od-
działywania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli przedsięwzięcie to 
może znacząco oddziaływać na ten obszar, a nie jest bezpośrednio związane 
z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony, a także gdy obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
został stwierdzony przez właściwy organ.

W każdej z decyzji określonej w art. 49 ust. 4 Prawa budowlanego organ 
nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Podobnie jak legalizacja wzniesionych obiektów budowlanych bez wyma-
ganego pozwolenia na budowę, przedstawia się procedura legalizacji obiektu 
lub jego części wzniesionego bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia właści-
wemu organowi lub przy sprzeciwie wyrażonym przez organ w formie decyzji 

17 Wyrok WSA w Krakowie z 1.02.2012 r., II SA/Kr 1432/11, Lex nr 1109007.
18 Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 ze zm.
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administracyjnej. Obiekty budowlane oraz roboty budowlane, których budowa 
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymaga dokonania zgłosze-
nia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zosta-
ły skatalogowane w art. 29 i 30 Prawa budowlanego, przy czym lista obejmuje 
29 rodzajów obiektów. Obiekty budowlane wskazane w punktach 1–3 oraz 5–21 
mogą zostać wybudowane, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, dopiero po skutecz-
nym zgłoszeniu właściwemu organowi zamiaru ich wzniesienia.

z kolei przepis art. 29 ust. 2 zawiera wyczerpujące wyliczenie robót budow-
lanych, do wykonywania których można przystąpić również bez konieczności 
uprzedniego uzyskania pozwolenia, obejmując tym wyliczeniem 14 rodzajów ro-
bót. W tym wypadku art. 30 ustawy nakłada na inwestora obowiązek dokonania 
zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych wska-
zanych w punktach 1, 4–6 oraz 9–13. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie 
z art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego zgłoszenia wymaga budowa ogrodzeń 
od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz 
ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, a także wykonywanie robót budowlanych 
polegających na instalowaniu krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków, urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budow-
lanych, a także budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Do wykonywania robót związanych z budową wskazanych obiektów inwe-
stor może przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia właściwy organ 
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Wykonywanie robót 
natomiast bez wcześniejszego zgłoszenia lub przy sprzeciwie organu stanowi sa-
mowolę budowlaną. Procedurę legalizacji obiektów, wykonanych w warunkach 
samowoli, przewiduje art. 49b Prawa budowlanego. Zgodnie z tym przepisem, je-
żeli obiekt budowlany lub jego część został wzniesiony bez wymaganego prawem 
zgłoszenia, właściwy organ nakazuje jego rozbiórkę, chyba że budowa jest zgod-
na z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szcze-
gólności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym tech-
niczno-budowlanych. Wtedy właściwy organ wstrzymuje postanowieniem, gdy 
budowa nie została zakończona, prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada 
na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
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1.  Dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo 
art. 30 ust. 2 i 4, tj. oświadczenia o prawie do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednich 
szkiców, rysunków, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepi-
sami odrębnymi. Ponadto, w wypadku budowy instalacji zbiornikowych 
na gaz płynny przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w bu-
dynkach mieszkalnych jednorodzinnych, inwestor powinien przedłożyć 
projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicz-
nym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane, wraz z uzgodnieniem z podmiotem właściwym 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt zagospodarowania 
terenu z opisem technicznym inwestycji powinien zostać przedłożony 
również w wypadku budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyj-
nych.

2.  Projektu zagospodarowania działki lub terenu.
3.  Zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 

budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

W razie niespełnienia powyższych obowiązków, organ prowadzący postę-
powanie orzeka rozbiórkę obiektu lub jego części, a w przeciwnym wypadku 
ustala wysokość opłaty legalizacyjnej, która jest zależna od rodzaju legalizowa-
nego obiektu i wynosi 2500 zł lub 5000 zł. Po wniesieniu opłaty właściwy organ 
postanowieniem zezwala na dokończenie budowy, a w przypadku jej nieuiszcze-
nia, wydaje decyzję o rozbiórce. W przeciwieństwie do legalizacji na podstawie 
art. 48 Prawa budowlanego, postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanej, 
o której mowa w art. 49b, nie ma wyraźnego zwieńczenia w postaci aktu ad-
ministracyjnego. Skoro jednak postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej 
powinno zostać podjęte już po zrealizowaniu obowiązków nałożonych przez 
organ wcześniejszym postanowieniem, można przyjąć, że w przypadku robót 
zakończonych, postanowienie o nałożeniu opłaty kończy proces legalizacji sa-
mowoli budowlanej19.

19 Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 
Gdańsk 2007, s. 164–165.
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Treść art. 48 i art. 49b Prawa budowlanego jednoznacznie wskazuje, że 
przewidziany w nim obligatoryjny nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub 
jego części oparty jest na przesłance formalnoprawnej, tj. niedopełnieniu przez 
inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych wymogu uzyskania pozwole-
nia na budowę lub dokonania wymaganego prawem zgłoszenia, a także prowa-
dzeniu robót budowlanych pomimo wniesienia przez właściwy organ sprzeciwu. 
W przepisach tych chodzi o całkowite zignorowanie wymogów prawnych, jakie 
powinien spełnić inwestor przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Ich ce-
lem jest ograniczenie samowoli budowlanej, czyli niedopuszczenie do realizacji 
obiektu niezgodnego z prawem; przepisy te służą również ochronie interesu pu-
blicznego. Wolność gospodarcza nie wyklucza bowiem regulacyjnej roli państwa 
w określonych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Państwo powinno 
wkraczać tam, gdzie interes publiczny jest zagrożony, do czego niewątpliwie do-
chodzi przy realizowaniu wolności zabudowy w ramach samowoli budowlanej20. 
Wykonywanie robót budowlanych w warunkach przewidzianych zarówno w art. 
48, jak i art. 49b Prawo budowlane jest przestępstwem zagrożonym karą grzyw-
ny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90).

Ustawa Prawo budowlane nie reguluje kwestii związanej ze zrealizowa-
niem inwestycji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, któ-
ra następnie została wyeliminowana z obrotu prawnego wskutek stwierdzenia 
jej nieważności. Przypomnieć w tym kontekście należy, że istotą postępowania 
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę jest wyrażenie przez powołany do 
tego organ administracji publicznej zgody na rozpoczęcie zamierzonych przez 
inwestora robót budowlanych. Jak już wyżej wspomniano, zgoda ta przybiera 
formę decyzji administracyjnej, do której niewątpliwie zastosowanie znajduje 
uregulowana w art. 16 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego21 zasada trwałości decyzji ostatecznych. Zgodnie z tym prze-
pisem decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instan-
cji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne, a ich uchylenie 
lub zmiana, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może 
nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szcze-
gólnych. Do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji ostatecznej może do-
chodzić wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, przewidzianych przez przepisy 

20 z. Niewiadomski w: T. Asman..., s. 214.
21 Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, 

poz. 1071 ze zm.).
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prawa i wyłącznie w trybie postępowań administracyjnych o charakterze nad-
zwyczajnym22. Jednym z takich nadzwyczajnych postępowań administracyjnych 
jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uregulowane 
w art. 156 i następnych kpa. W myśl przepisu art. 156 § 1 pkt 1–7 organ admini-
stracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

– wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
– wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem pra-

wa,
– dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
– została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,
– była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter 

trwały,
– w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
– zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
Wskazane sytuacje, w których decyzja administracyjna może zostać uzna-

na za nieważną stanowią katalog zamknięty. Zaistnienie choćby jednej z nich 
obliguje właściwy organ do wszczęcia postępowania administracyjnego, mające-
go na celu nie ponowne wszechstronne rozpoznanie sprawy, ale wyłącznie oce-
nę wystąpienia podstaw nieważności. Postępowanie nadzwyczajne nie stanowi 
kontynuacji postępowania zwykłego, ale rodzaj sprawowanego nad nim nadzo-
ru. W toku tego postępowania organ nie jest władny rozstrzygać jakichkolwiek 
innych kwestii odnoszących się do istoty sprawy23. Zadaniem organu jest jedynie 
ocena decyzji pod kątem kwalifikowanej niezgodności z prawem24. 

Pozwolenie na budowę, jako akt administracyjny, konkretyzuje prawa i obo-
wiązki inwestora, które w świetle zasady trwałości decyzji ostatecznych również 
winny charakteryzować trwałość, a pozbawienie inwestora tychże praw i obo-
wiązków dopuszczalne jest jedynie w określonych sytuacjach; podlega nie tylko 
ograniczeniom wynikającym z powyższej zasady trwałości decyzji ostatecznych, 
ale również z konstytucyjnej zasady praworządności. Stwierdzenie nieważności 
decyzji administracyjnej wywiera skutek ex tunc, co oznacza, że od początku jej 
wydania dotknięta była jedną z wad nieważności wymienionych w art. 156 kpa25. 

22 Wyrok WSA w Łodzi z 3.02.2012 r., II SA/Łd 1223/11, Lex nr 1114111.
23 Wyrok WSA w Białymstoku z 3.04.2012 r., II SA/Bk 25/12, Lex nr 1138348.
24 Wyrok WSA w Warszawie z 12.03.2012 r., IV SA/Wa 1991/11, Lex nr 1139661.
25 Wyrok NSA z 7.09.2012 r., II OSK 908/11, Lex nr 1218700.
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Jeśli więc pozwolenie na budowę, którego nieważność stwierdzono, było od sa-
mego początku wadliwe (nieważne), to mamy do czynienia z sytuacją zreali-
zowania inwestycji bez wymaganego pozwolenia, co w świetle art. 48 Prawa 
budowlanego powinno pociągać za sobą daleko idące skutki dla inwestora z obo-
wiązkiem rozbiórki włącznie. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli pozwolenie na 
budowę traci ważność, to tym samym tracą ważność (wygasają) uprawnienia 
i obowiązki w nim przewidziane. W takich warunkach brakuje zatem podstawy 
dla czynienia zarzutu pod adresem inwestora naruszenia istotnych warunków 
pozwolenia, skoro zostały uchylone wraz z pozwoleniem26. Uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę przed przystąpieniem do wykonywania robót budow-
lanych oznacza, że inwestor dopełnił wszelkich wymaganych prawem formal-
ności, a więc rozpoczął budowę legalnie. Nie można więc zarzucić inwestorowi 
dopuszczenia się samowoli budowlanej, a co za tym idzie nie można postawić 
znaku równości między nim a inwestorem budującym z naruszeniem przepisów 
ustawy Prawo budowlane27. Nie jest bowiem zamiarem inwestora budującego na 
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu podejmowanie działań niezgodnych 
z prawem, jakich dopuszcza się inwestor lekceważący przepisy, rozpoczynający 
budowę bez pozwolenia. Inwestor budujący na podstawie zgody właściwego or-
ganu, rozpoczynając budowę niewątpliwie działa w dobrej wierze i w zaufaniu 
do prawidłowości rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Uzyskanie 
pozwolenia na budowę oznacza, że zostało przeprowadzone całe postępowanie 
poprzedzające jego wydanie, w toku którego została przeprowadzona kontrola 
inwestycji pod względem jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepi-
sami prawa. Jeżeli planowana inwestycja byłaby niezgodna z prawem, inwestor 
pozwolenia na jej realizację by nie otrzymał, a w takim wypadku jej zrealizowa-
nie wypełniałoby dyspozycję art. 48 Prawa budowlanego obligującą właściwy 
organ do wydania nakazu rozbiórki wybudowanego obiektu28. Artykuł 48 do-
tyczy sytuacji, w której inwestor całkowicie zignorował władcze uprawnienia 

26 W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjnobudowlany, Toruń 2004, s. 345–346.
27 Ugruntowany pogląd w orzecznictwie sądów administracyjnych: m.in. wyrok NSA 

z 18.06.1998 r., IV SA 1399/96; wyrok NSA z 28.05.2001 r., OSA 2/01; wyrok NSA z 23.04.2009 r., 
II OSK 611/08; wyrok WSA w Olsztynie z 11.08.2009 r., II SA/Ol 587/09; wyrok WSA w Rzeszo-
wie z 22.10.2008 r., II SA/Rz 841/07; wyrok NSA z 4.07.2012 r., II OSK 560/11 (treść orzeczeń 
dostępna na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

28 Wyrok NSA z 5.09.2001 r., SA/Sz 2652/00, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
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organów budowlanych do oceny w zakresie zgodności z prawem zamierzenia 
inwestycyjnego oraz udzielenia formalnej zgody na jego realizację29.

Wobec powyższego należy jednoznacznie stwierdzić, że w sytuacji, gdy 
inwestor realizuje inwestycję legalnie, czyli na podstawie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, która następnie zostanie unieważniona, nie znajduje 
zastosowania art. 48 Prawa budowlanego. Mimo że w takiej sytuacji nie mamy 
do czynienia ze zjawiskiem samowoli budowlanej, to jednak nie można też robót 
budowlanych wykonanych w takich warunkach uznać za prawnie skutecznie do-
konanych. Podstawa prawna ich realizowania w postaci pozwolenia na budowę 
nie istnieje już w obrocie prawnym, a więc inwestor nie może się skutecznie 
powoływać na tę decyzję dla sankcjonowania swoich działań30. W takiej sytu-
acji podstawą rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniu są przepisy art. 50–51 
Prawa budowlanego, które normują szczególny tryb legalizacji wszystkich robót 
budowlanych wykonanych z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego innych 
niż budowa obiektu lub jego części bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia 
bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Zastosowanie wobec 
inwestora realizującego inwestycję na podstawie pozwolenia tych samych prze-
pisów co wobec inwestora budującego nielegalnie, oznaczałoby niezasadne prze-
rzucenie na niego negatywnych skutków prawnych działań niezgodnych z pra-
wem, niejednokrotnie zawinionych przez organy, a nie przez inwestora. Stan taki 
nie dałby się pogodzić z zasadami państwa prawnego i poczuciem sprawiedli-
wości. O tym, że do nietypowej sytuacji realizowania inwestycji na podstawie 
nieważnej decyzji o pozwoleniu na budowę należy stosować wskazane przepisy, 
świadczy początek zdania pierwszego art. 50 ust. 1, które brzmi „W przypad-
kach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1…”.

Przystępując do omówienia trybu postępowania uregulowanego w art. 50–
51 ustawy, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nie jest w nich przewi-
dziany obowiązek uiszczenia przez inwestora opłaty legalizacyjnej, co wobec 
znacznej dolegliwości tych opłat związanej z ich wysokością, stawia inwesto-
ra budującego na podstawie wyeliminowanego z obrotu prawnego pozwolenia 
w znacznie lepszej sytuacji niż inwestora budującego od początku ze świado-
mym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 50 Prawa budowlanego właściwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

29 Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 29.12.2011 r., II SA/Go 762/11, www.orzeczenia.nsa.
gov.pl.

30 Wyrok WSA we Wrocławiu z 13.11.2008 r., II SA/Wr 189/08, Lex nr 541090.
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– bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,
– w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia bądź zagrożenie środowiska, 
– na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, 
– w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w po-

zwoleniu na budowę bądź w przepisach. 
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wydawane jest wyłącz-

nie w sytuacji, gdy roboty nie zostały jeszcze zakończone, w innym przypadku 
byłoby to bezcelowe. W postanowieniu tym organ ma obowiązek podać przy-
czynę wstrzymania robót oraz ustalić wymagania dotyczące niezbędnych za-
bezpieczeń budowy. Może też nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykona-
nych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. 
Omawiane postanowienie jest zaskarżalne i ma charakter czasowy, tzn. traci 
ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie 
zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 lub art. 51 ust. 1. Prze-
pis art. 50a pkt 2 wskazuje, że jeżeli pomimo wstrzymania wykonywania robót 
budowlanych inwestor w dalszym ciągu roboty te wykonuje, organ prowadzący 
postępowanie ma obowiązek nakazać, w drodze decyzji, rozbiórkę części obiek-
tu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie 
obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. W przypadku wydania nakazu, 
o którym mowa w tym przepisie, postępowanie legalizacyjne nie może być da-
lej prowadzone. Przepis art. 51 ust. 1 dotyczy natomiast trzech alternatywnych 
przypadków prowadzenia postępowania legalizacyjnego:

– samowolnych robót budowlanych, których nie można zalegalizować,
– samowolnych robót budowlanych podlegających legalizacji,
– istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub wa-

runków pozwolenia na budowę.
Zgodnie z jego treścią przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania posta-

nowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, właściwy organ ma obowiązek wy-
dać którąś z trzech poniższych decyzji:

1. Nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę 
obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do 
stanu poprzedniego.

2.  Nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności lub robót 
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych  
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do stanu zgodnego z prawem, określając jednocześnie termin ich wyko-
nania.

3. W wypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowla-
nego lub innych warunków pozwolenia na budowę – decyzję nakładającą 
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamien-
nego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych 
robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych 
czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych 
robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące 
projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

Innymi słowy, jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że 
wykonane roboty budowlane naruszają prawo w sposób niedający się usunąć, 
wówczas organ jest zobowiązany zastosować art. 51 ust. 1 pkt 1 i wydać decy-
zję zakazującą prowadzenia dalszych robót budowlanych, nakazującą rozbiór-
kę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu 
poprzedniego. Decyzja taka kończy postępowanie naprawcze. Jeżeli natomiast 
w trakcie postępowania okaże się, że wykonane roboty mogą zostać zalegali-
zowane i nie mamy do czynienia z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego 
projektu budowlanego albo warunków pozwolenia na budowę, organ, stosując 
art. 51 ust. 1 pkt 2, wydaje decyzję o nałożeniu obowiązku wykonania określo-
nych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia już wykonywa-
nych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i jednocześnie wyznacza 
termin ich wykonania. Decyzja taka nie kończy jeszcze postępowania w sprawie. 
Po upływie wyznaczonego terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ 
prowadzący postępowanie sprawdza wykonanie nałożonych obowiązków. Sto-
sownie do wyników sprawdzenia wydaje decyzję, w której stwierdza wykonanie 
obowiązku, albo w wypadku jego niewykonania, nakazuje zaniechanie dalszych 
robót budowlanych, bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź też doprowa-
dzenie obiektu do stanu poprzedniego. W przypadku, gdyby inwestycja nie zo-
stała zakończona, roboty budowlane można kontynuować dopiero po uzyskaniu 
przez inwestora pozwolenia na budowę lub po dokonaniu przez niego zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak i w literaturze 
podkreśla się, że nałożenie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy obowiązku 
wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót 
do stanu zgodnego z prawem nie może sprowadzać się – co często błędnie organa 
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czynią – do nałożenia na inwestora obowiązku dostarczenia dokumentów, eks-
pertyz i ocen, ponieważ przez nałożenie takiego obowiązku nie można dopro-
wadzić inwestycji do stanu zgodnego z prawem. Decyzja wydana na podstawie 
wskazanego przepisu musi precyzyjnie określać czynności faktyczne, których 
zrealizowanie jest konieczne do doprowadzenia wykonywanych robót budow-
lanych do stanu zgodnego z prawem. Dostosowywanie robót do stanu zgodne-
go z prawem musi polegać na robotach budowlanych takich, które będą zgodne 
z dokumentacją, a nie na dostosowywaniu dokumentacji do istniejącego stanu 
robót31. 

Żądania przez organy nadzoru budowlanego określonych dokumentów 
na każdym etapie postępowania administracyjnego możliwe jest natomiast na 
podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego32. Uprawnienie organu wynikające 
z tego przepisu polega na możliwości nałożenia na uczestników procesu budow-
lanego, właściciela obiektu lub jego zarządcy w drodze postanowienia, na które 
przysługuje zażalenie, obowiązku dostarczenia w wyznaczonym terminie odpo-
wiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Omawiana instytucja ma charakter 
ogólny i znajduje zastosowanie w każdym przypadku, gdy organ prowadzący 
postępowanie na podstawie przepisów ustawy poweźmie wątpliwość co do ja-
kości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu techniczne-
go obiektu budowlanego. Wątpliwości te nie mogą być jakiekolwiek, muszą być 
uzasadnione, o charakterze kwalifikowanym. Obowiązek wykazania, że wątpli-
wości są uzasadnione, spoczywa na organie stosującym ten przepis, a jego stano-
wisko musi być oparte na zgromadzonym materiale dowodowym33. Uzasadnione 
wątpliwości z pewnością będą występować w razie samowolnego zrealizowania 
obiektu przez osoby, które nie mają stosownych uprawnień budowlanych34. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych panuje ugruntowany pogląd co 
do charakteru prawnego postanowienia wydawanego na podstawie art. 81c ust. 2. 
Przyjmuje się mianowicie, że postanowienie to nie rozstrzyga sprawy co do isto-
ty, nie kończy prowadzonego postępowania administracyjnego, nie jest orze-
czeniem merytorycznym. Postępowanie, w którym omawiane postanowienie 
jest wydawane, jest częścią innego toczącego się przed organem postępowania 

31 Wyrok WSA w Lublinie z 28.09.2000 r., II SA/Lu 930/99, www.orzeczenia.nsa.gov.pl; 
wyrok NSA z 16.01.2001 r., II SA/Kr 1556/00, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

32 Z. Niewiadomski w: T. Asman..., s. 556–557.
33 Wyrok NSA z 13.09.2011 r., II OSK 1331/10, Lex nr 1151841.
34 Wyrok WSA we Wrocławiu z 10.06.2008 r., II SA/Wr 686/07, Lex nr 518825.
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(tu: legalizacyjnego) albo jest elementem wyjaśnienia przez organ okoliczności, 
które mogłyby uzasadniać jego wszczęcie. Ma dostarczyć materiału dowodowe-
go niezbędnego do dokonania porównania stanu faktycznego z wzorcem wyni-
kającym z przepisów prawa budowlanego i wystarczającego do podjęcia jednej 
z decyzji przewidzianej przez Prawo budowlane35. Takie ukształtowanie oma-
wianej instytucji jest uzasadnione szerokim zakresem uprawnień organów bio-
rących udział w procesie budowlanym i koniecznością rozstrzygania zagadnień 
wymagających fachowej wiedzy i fachowej oceny zjawisk technicznych, a wie-
dza pracowników organów nie jest wystarczająca do samodzielnego poczynienia 
ustaleń faktycznych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, np. w przypadku 
obiektów o skomplikowanej strukturze technicznej36.

Przepisy art. 50–51 Prawa budowlanego mają zastosowanie również w sy-
tuacji, gdy inwestor, realizując inwestycję, dopuści się istotnych odstępstw od 
zatwierdzonego pozwolenia na budowę lub innych warunków pozwolenia na bu-
dowę. Wówczas, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, właściwy organ nakłada na 
inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia w wyznaczonym terminie 
projektu zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wy-
konanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych 
czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót 
do stanu zgodnego z prawem. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, 
właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku nałożonego tą decyzją i wy-
daje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na 
wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o za-
twierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. Decyzją tą organ nakłada na 
inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przez 
stwierdzenie jej nieważności ma ten skutek, że robót budowlanych wykonanych 
do daty usunięcia decyzji z obrotu nie można oceniać jako samowoli budowlanej. 
W takiej sytuacji naprawa wad, które legły u podstaw stwierdzenia nieważności 
decyzji o pozwoleniu na budowę i doprowadzenie wykonanych robót budowla-
nych do stanu zgodnego z prawem, a w dalszej kolejności uzyskanie pozwolenia 
na wznowienie robót budowlanych, możliwe jest wyłącznie w powyżej opisanym 

35 Wyrok NSA z 15.05.2012 r., II OSK 353/11, Lex nr 1219138; wyrok NSA z 3.03.2011 r., 
II OSK 393/10, Lex nr 1080264; wyrok WSA w Łodzi z 23.02.2012 r., II SA/Łd 1252/11, Lex 
nr 1139054.

36 Wyrok NSA z 20.02.2009 r., II OSK 213/2008, Lex nr 545346.
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trybie. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy wyeliminowanie decyzji o pozwole-
niu na budowę nastąpiło już po rozpoczęciu robót budowlanych. Jeżeli natomiast 
roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte, może zostać wydana na rzecz 
inwestora decyzja o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 37 ust. 2 Prawa 
budowlanego, w świetle którego rozpoczęcie budowy w razie stwierdzenia nie-
ważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po 
wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę37.

LeGALiZAtiON OF iLLeGALLY BUiLt cONStRUctiON  
AND LeGALiZAtiON OF cONStRUctiON BUiLt  

ON tHe BASiS OF iNVALiD cONStRUctiON PeRMit

Summary

The prerequisite to initiate legally the construction process is to obtain consent of 
competent architecture and construction administration authorities for the implementa-
tion of the planned investment in the form of an administrative decision. The rule arising 
from the act dated 7 July 1994 (building law) is that the construction works may start on 
the basis of the final decision on a building permit. Exceptions to this rule are specified 
by particular provisions of the act determining the closed list of buildings and construc-
tion works the execution process of which, admittedly, does not have to be preceded by 
obtaining the building permit, however, it is necessary to declare the intention of con-
structing a building or performing the construction works to a competent public admin-
istration authority. Beginning as well as carrying out the construction works without the 
required by law building permit, without notifying or with the objection of a competent 
authority, is referred to as “illegal construction”, which as a rule results in the obligation 
to demolish such an unpermitted building unless an investor meets the conditions pro-
vided for by the building law allowing its legalization.

This article presents the principles of conducting administrative procedure aimed 
at legalizing illegal construction and also deals with the situation of the investor who has 
completed his investment on the basis of the final decision on the building permit but 
later on eliminated from the legal system due to the declaration of invalidity of such a de-
cision. Obtaining the building permit prior to launching the construction works means 

37 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 26.11.2001 r., OPS 9/01, www.orzeczenia.nsa.
gov.pl.
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that the investor has accomplished all the legal formalities and that is why he has begun 
the construction on a legal basis. Therefore, it is impossible to treat in the same way such 
an investor and another investor who constructs, from the beginning, without a proper 
permit. Furthermore, the purpose of this article is to explain the principles of recovery 
proceedings whose object is to bring the construction works performed on the basis of 
a faulty building permit into conformity with the law.

Translated by Agnieszka Stępień

Keywords: construction law, construction process, building permit, illegal construc-
tion, legalizing illegal construction, annulment of the decision
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PROWiNcJe JAKO FORMA SAMORZĄDU LOKALNeGO  
W HiSZPANii

Streszczenie

Artykuł poświęcono średniemu szczeblowi samorządu terytorialnego w Hiszpanii 
– prowincjom. Są one odpowiednikiem polskich powiatów, jednak więcej je różnicuje 
niż upodabnia. Hiszpański samorząd terytorialny, w tym prowincje, jest mało znany. 
W artykule więc przedstawiono uwarunkowania ustrojowe tego szczebla samorządu, 
pozycję w hierarchii samorządu terytorialnego w Hiszpanii oraz jego gospodarkę fi-
nansową.

Hiszpania podzielona jest na 50 prowincji, a niektóre z nich są równocześnie 
wspólnotami autonomicznymi (regionami), cztery prowincje mają specjalny status eko-
nomiczny – tzw. foral, a w trzech innych gospodarka finansowa różni się w pewnych 
obszarach od pozostałych prowincji, opartych na tzw. zasadzie común. W artykule 
wskazano także na specyfikę samorządu lokalnego na terytoriach wyspiarskich: Bale-
arach i Wyspach Kanaryjskich, które nie mają odpowiednika w polskim samorządzie 
lokalnym. 

Kluczowymi zagadnieniami dla jednostek samorządu terytorialnego są ich samo-
dzielność oraz gospodarka finansowa, które umożliwiają wykonywanie przypisanych 
im zadań publicznych. W artykule przedstawiono, w miarę szczegółowo, zarówno do-
chody, jak i wydatki prowincji oraz obowiązujące ich klasyfikacje. 

* E-mail: marczak.jaroslaw@gmail.com.
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Przedstawione zagadnienia przybliżają rozwiązania stosowane w Hiszpanii i mogą 
stanowić odniesienie do dyskusji o polskim samorządzie terytorialnym, zwłaszcza o po-
zycji polskich powiatów.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, prowincje, Hiszpania, gos-
podarka finansowa prowincji

Samorząd terytorialny w Hiszpanii jest trójszczeblowy. Podstawową jed-
nostką jest gmina (el municipio), następnie – prowincja (la provincia), a na szcze-
blu regionalnym – wspólnota autonomiczna (la comunidadautónoma). Wydaje 
się, że struktura administracyjna jest podobna do polskiej. W rzeczywistości jest 
bardziej skomplikowana i to prawie we wszystkim. Najwięcej miejsca w lite-
raturze hiszpańskiej poświęca się wspólnotom autonomicznym, bowiem to na 
nich zasadza się cały ustrój państwa1. Z tego też względu określa się Hiszpanię 
jako państwo autonomii2. Samorząd lokalny w Hiszpanii – nazywany korpora-

1 Wymienieni dalej autorzy są zarówno reprezentantami doktryny, jak i finansów publicz-
nych. Jednym z najwybitniejszych reprezentantów łączących zarówno kwestie finansowe, jak 
i prawne, uznawany za ojca współczesnych hiszpańskich finansów publicznych, był E. Fuen-
tes Quintana. W 2009 r. poświęcono mu monografie: Siempre la Hacienda Pública. Ensayos 
en homenaje al profesor Enrique Fuentes Quintana, Fundación Caixa Galicia, Civitas-Thomson 
Reuters, Navarra 2009; A. García Rico, La financiación de las comunidades autónomas, Edi-
ciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 1999; A.M. García-Moncó, Autonomía 
financiera de las comunidades Autónomas, Editorial Lex Nova, Valladolid 1996; A. Castells, 
Hacienda autonómica. Una perspectiva de federalismo fiscal, Ariel Economía, Barcelona 1988; 
Los aspectos clave de la financiación autonómica a debate, vvaa, Institutd’Economia de Barce-
lona, Generalitat de Catalunya, Institutd’EstudisAutonómics, Barcelona 2001; La financiación de 
las comunidades autónomas: Políticas tributarias y solidaridad interterritorial, red. N. Bosch. 
J.M. Dúran, Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona, Barcelona 2005; F. Casana Merino, 
La autonomía financiera de las comunidades autónomas en materia de gasto público, Civitas, 
Thomson Reuters, Navarra 2009; El nuevo modelo de financiación autonómica, dir. J. Salinas 
Jiménez, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2002; J. García Morillo, P. Pérez Tremps, J. Zor-
noza Pérez, Constitución y financiación autonómica, Tirant lo Blanch, Valencia 1998; J. Lasarte, 
Financiación autonómica. Dos estudios, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurispru-
dencia, Editorial Comares, Granada 2004; J.C. Tejedor Bielsa, La garantía constitucional de la 
unidad del ordenamiento en el estado autonómico: competencia, prevalencia y supletoriedad, 
Civitas, Madrid 2000.

2 W art. 2 Konstytucji Hiszpańskiej stwierdza się: „Konstytucja opiera się na nierozerwal-
nej jedności Narodu hiszpańskiego, ojczyźnie wspólnej i niepodzielnej wszystkich Hiszpanów 
oraz przyznaje i gwarantuje prawo do autonomii narodom i regionom, które go [naród – dop. J.M.] 
tworzą i solidarności między nimi wszystkimi”. (tłum. J.M.) To prawo znalazło swoje rozwinięcie 
w art. 143.1, dotyczącym tworzenia wspólnot autonomicznych. Znaczny dorobek publikacyjny 
(przytoczone przykłady w przypisie 1) poświęcony finansom publicznym tak w odniesieniu do 
kwestii prawnych, jak i ekonomicznych, dotyczy właśnie funkcjonowania Hiszpanii jako państwa 
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cjami lokalnymi (las corporacioneslocales – CCLL) – tworzą gminy i prowin-
cje. Gminom poświęca się w literaturze znacznie mniej miejsca niż wspólnotom 
autonomicznym, ale to one związane są z zaspokajaniem podstawowych potrzeb 
ludności3. Najmniej znane są prowincje. Chociażby z tego powodu uzasadnione 
jest poświęcenie im uwagi. Między gminami a prowincjami nie istnieją żadne re-
lacje pod- i nadrzędności. Między wspólnotami autonomicznymi a samorządem 
lokalnym natomiast zauważalna jest pewna nadrzędność tych pierwszych, co 
wynika z zadań i kompetencji, które Konstytucja hiszpańska przyznała wspól-
notom autonomicznym. 

1. charakterystyka prawno-organizacyjna prowincji

Regulacje dotyczące prowincji zawiera Konstytucja Hiszpanii z 1978 roku. 
Podobnie jak gminom, prowincjom poświęcono bardzo niewiele miejsca, prefe-
rując wspólnoty autonomiczne. Część VIII Konstytucji O organizacji terytorial-
nej państwa ma trzy rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera w trzech artykułach 
zasady ogólne, dotyczące wszystkich szczebli. Podkreśla się, że wszystkie jed-
nostki samorządowe mają samodzielność w realizowaniu własnych spraw. Sta-
tuty wspólnot autonomicznych nie mogą tworzyć przywilejów ekonomicznych 
i społecznych dla własnych mieszkańców. Wszyscy obywatele Hiszpanii mają 
te same prawa i obowiązki. I wreszcie, zakazuje się ograniczania w jakikolwiek 
sposób swobody przemieszczania się osób i kapitału na terenie państwa. Roz-
dział drugi tej części Konstytucji poświęcony jest administracji lokalnej (De la 
Administración Local) i składa się także z trzech artykułów (gdy rozdział trzeci 
poświęcony wyłącznie wspólnotom autonomicznym liczy ich aż 16). Bezpośred-
nio prowincjom poświęcony jest artykuł 141, który warto przytoczyć w całości: 
„1. Prowincja jest jednostką lokalną posiadającą osobowość prawną, określo-
ną przez grupę gmin i podział terytorialny w celu wykonywania działalności 
państwa. Jakakolwiek zmiana granic prowincji musi być zatwierdzona ustawą 
organiczną przez Kortezy Generalne. 2. Zarząd i samodzielną administrację 
prowincji powierza się Deputacjom (Diputaciones) lub innym stowarzyszeniom 

autonomii. Wydana na zlecenie hiszpańskiego Ministerstwa Administracji Publicznych i Kance-
larii Rady Ministrów przez Boletín Oficial del Estado książka dokonująca podsumowania dorob-
ku państwa w ciągu 25 lat od uchwalenia Konstytucji została zatytułowana: España: El Estado 
Autonómico (Hiszpania: państwo autonomii). 

3 Wynika to z art. 7 omawianej dalej ustawy LRB w części dotyczącej gmin.
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(Corporaciones) o charakterze przedstawicielskim. 3. Umożliwia się tworzenie 
różnych związków gmin w prowincji. 4. Na archipelagach (archipiélagos), wy-
spy będą miały ponadto własną administrację w formie Cabildos lub Consejos”4. 
W artykule 142 zawarto ogólne regulacje gospodarki finansowej samorządu lo-
kalnego: „Korporacje lokalne powinny dysponować wystarczającymi środkami 
dla wypełniania funkcji, które im ustawa przypisuje i przyznaje się zasadniczo 
własne podatki i udziały w dochodach podatkowych Państwa i Wspólnot Auto-
nomicznych”5. Wspomniana zależność od przepisów wspólnot autonomicznych 
jest zawarta w art. 148 ust. 1, który poświęcony jest kompetencjom i zadaniom 
wspólnot autonomicznych. Część dotycząca korporacji lokalnych (gmin i prowin-
cji) brzmi następująco: „148.1. Wspólnoty Autonomiczne przejmują kompetencje 
w następujących materiach: 1. Organizację swych organów samorządowych. 
2. Zmiany granic gminnych mieszczących się na ich terytorium i, w ogólności, 

4 Tłumaczenie własne. Cabildosi consejos są to jednostki pośrednie między radą gminy 
a prowincji. Cabildos są jednostkami podziału terytorialnego na Wyspach Kanaryjskich, a con-
sejos na Balearach. Ich powołanie miało na celu zwiększenie sprawności administracyjnej.

5 Tłumaczenie własne.

Rysunek 1. Podział terytorialny Hiszpanii na prowincje
Źródło: www.guiayturismo.com/esp/mapa-de-provincias-espanolas.
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funkcje, które przypadają (przynależą) Administracji Państwa wobec Korpora-
cji Lokalnych i które przekazane zostaną przepisami o Ustroju Lokalnym. 3. Po-
rządek terytorialny, urbanistyczny i mieszkalnictwo”.

W artykule 149 poświęconym wyłącznym kompetencjom państwa (należy 
zaznaczyć, że choć dotyczy on państwa, to ta część Konstytucji hiszpańskiej 
poświęcona jest wspólnotom autonomicznym) w ust. 1 w literach 13, 14, 18 i 23 
znajdują się także regulacje, które mają znaczenie dla samorządu lokalnego: 
„141. 1. Państwo posiada wyłączne kompetencje w następujących materiach: 
(…) 13. Podstawy i koordynacja ogólnego planowania działalności gospodarczej. 
14. Ogólne finanse publiczne i Dług publiczny. (…) 18. Podstawy ustroju praw-
nego Administracji publicznych [państwa i samorządu terytorialnego – dop. 
J.M.] i przepisy statutowe funkcjonariuszy publicznych, które, we wszystkich 
przypadkach, gwarantują ich jednakowe traktowanie; wspólna procedura admi-
nistracyjna bez uszczerbku dla specjalności pochodzących od własnych organi-
zacji wspólnot autonomicznych; prawodawstwo przymusowych wywłaszczeń; 
podstawowe prawodawstwo zawierania kontaktów i umów administracyjnych 
i system odpowiedzialności wszystkich Administracji publicznych. (…) 23. Pod-
stawowe prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska, bez uszczerbku dla 
kompetencji wspólnot autonomicznych dla wprowadzania dodatkowych norm 
tej ochrony. Prawodawstwo w zakresie gór, wykorzystania lasów i szlaków ho-
dowlanych (víaspecuarias)”.

Szczegółowe regulacje dotyczące prowincji zawierają ustawy zwykłe. Zali-
cza się do nich: ustawa nr 7 z 2 kwietnia 1985 roku regulująca podstawy ustroju 
lokalnego6, Królewski Dekret Ustawodawczy nr 2 z 5 marca 2004 roku zatwier-
dzający poprawiony tekst ustawy regulującej lokalną gospodarkę finansową7. 
Ponadto należy wskazać przepisy ustawy o prawach i gwarancjach podatników, 
ustawę budżetową8, ustawę generalną podatkową9.

Najważniejsze znaczenie mają dwie pierwsze ustawy, ponieważ dotyczą 
one podstawowych kwestii dla samorządu lokalnego zarówno w zakresie roz-
wiązań organizacyjnych i kompetencyjnych, jak i finansowych. 

6 Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local – dalej LBRL.
7 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [z 1988 r. – dop. J.M.] – dalej LRHL.
8 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
9 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
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Charakterystykę prowincji rozpocznie prezentacja ustawy o podstawach 
ustroju lokalnego – LRBL. W części I – Przepisy ogólne, w ustępie pierwszym, 
określone są gminy i prowincje (w przypadku archipelagów, wyspy) w kontek-
ście autonomii w zarządzaniu własnymi sprawami. Gwarancję autonomii korpo-
racjom lokalnym zapewnia prawo do kontroli we wszystkich sprawach, które ich 
dotyczą bezpośrednio („nic o nas bez nas”). Zasadami stosowania tej gwarancji 
jest zasada decentralizacji oraz zasada największej bliskości administracji lokal-
nej z mieszkańcami (inaczej zasada subsydiarności). Jednostkami lokalnymi są 
gmina, prowincja i wyspa. Ustawa przyznaje taki charakter także jednostkom, 
które, na mocy odpowiednich przepisów wspólnot autonomicznych, są tworzone 
w ramach gmin, np. dzielnice (barrios), parafie itd.; comarcas, które obejmu-
ją kilka gmin, przede wszystkim na podstawie kryterium wspólnych tradycji; 
mancomunidades, związki celowe gmin oraz strefy metropolitalne (áreasme-
tropolitanas)10. Podstawowe jednostki lokalne mają uprawnienia do stanowienia 
prawa miejscowego i samoorganizacji; władztwo podatkowe i finansowe; prawo 
do planowania; prawo do konfiskaty, dochodzenia, rozgraniczania i odzyskiwa-
nia mienia z urzędu; prawo do przymusowych egzekucji i nakładania sankcji; 
domniemanie legalności i wykonalności swoich działań; prawo do kontroli urzę-
dów i umów; nieobciążalność ich majątku i praw w granicach przewidzianych 
ustawami. W artykule piątym znajdują się regulacje co do kolejności stosowa-
nia przepisów prawa. Wymienia się w pierwszej kolejności przepisy tej ustawy, 
następnie wymienionych jest pięć obszarów i przepisy, które należy wówczas 
stosować. W zakresie ustroju organizacyjnego i funkcjonowania własnych orga-
nów stosuje się ustawy właściwe wspólnoty autonomicznej co do ustroju lokalne-
go, własny regulamin organiczny każdej jednostki w granicach przewidzianych 
w LBRL. Co do przepisów materialnoprawnych funkcji i usług, obowiązuje pra-
wodawstwo państwowe i wspólnot autonomicznych, zgodnie z konstytucyjnym 
podziałem kompetencji oraz przepisy każdej jednostki lokalnej. W zakresie prze-
pisów statutowych swoich funkcjonariuszy, procedur administracyjnych, kon-
traktów, koncesji i pozostałych form świadczeń służb publicznych, wywłaszczeń 
i odpowiedzialności majątkowej, stosuje się przepisy stanowione przez państwo 
oraz, odpowiednio, przez wspólnoty autonomiczne i przepisy własne jednostki 

10 Por. J. Marczak, Typy jednostek samorządu terytorialnego w Hiszpanii, w: Stan i kierun-
ki rozwoju finansów publicznych, red. T. Juja, J. Kotlińska, Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu nr 90, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, 
s. 81–91.
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lokalnej. Co do majątku lokalnego obowiązują przepisy państwowe, wspólnoty 
regionalnej i własne jednostki samorządowej. Gospodarka finansowa korporacji 
lokalnych jest regulowana powszechnie obowiązującymi przepisami państwo-
wego prawa podatkowego, ustawą regulującą gospodarkę finansową korporacji 
lokalnych, uzupełnianych ustawą generalną budżetową, także przepisami sta-
nowionymi przez wspólnoty autonomiczne i przepisami fiskalnymi korporacji 
lokalnych, które, co jest oczywiste, muszą być zgodne z przepisami wcześniej 
wymienionymi.

W kolejnym artykule określono, że jednostki lokalne służą obiektywnie 
interesom publicznym, które im powierzono, uwzględniając zasady: efektyw-
ności, decentralizacji, dekoncentracji i koordynacji, w pełni zgodnie z przepisa-
mi prawa. Sądy sprawują kontrolę legalności umów i stanowionego prawa przez 
jednostki lokalne.

W artykule siódmym określono kompetencje (także w polskim rozumieniu, 
zadania) jednostek lokalnych dzieląc je na własne lub powierzone przez delega-
cję. Kompetencje własne wszystkich jednostek mogą być określone przez ustawę. 
Kompetencje własne wykonuje się samodzielnie i na własną odpowiedzialność, 
należycie koordynując planowanie i wykonanie z innymi szczeblami admini-
stracji publicznej. Kompetencje powierzone wykonuje się w granicach delegacji, 
która może przewidywać techniki zarządzania i kontrolę celowości, która może 
uwzględniać prawo do samoorganizacji służb przez jednostki lokalne. 

Prowincje i wyspy mogą sprawować zwykły zarząd usług własnych admi-
nistracji wspólnoty autonomicznej zgodnie z jej statutem i przepisami.

W artykule 10 omawianej ustawy (LBRL) znajduje się nakaz współdzia-
łania jednostek lokalnych w zakresie wymiany informacji, współpracy i koor-
dynacji oraz że nie mogą one w żadnym przypadku naruszać zasady autonomii 
jednostek lokalnych.

Władzami prowincji są: prezydent (el presidente), wiceprezydenci (vicepre-
sidentes) i rada zarządu prowincji (la junta de gobierno11) oraz plenum (el pleno). 
Plenum tworzą prezydent i wszyscy deputowani. Wszystkie grupy polityczne 
reprezentowane w plenum mają prawo uczestniczyć we wszystkich komisjach 

11 Termin gobierno oznacza zarówno rząd, jak i zarząd. Tłumaczenie tego terminu jest 
bardzo trudne. Komisja rządowa nie wzbudza wątpliwości, natomiast komisja zarządcza, komisja 
zarządu w polskich realiach jest niezrozumiała. Zaproponowane wyżej tłumaczenie wydaje się 
najlepsze.
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prowincji. Prowincje mogą tworzyć także inne organy oraz muszą dostosować 
się do przepisów stanowionych przez wspólnotę autonomiczną, do której należą. 

Plenum ma, między innymi, następujące kompetencje: zatwierdzanie za-
rządzeń, zatwierdzanie i dokonywanie zmian w budżecie prowincji, zatwierdza-
nie planów o charakterze prowincjalnym, nadzór i kontrola nad organami pro-
wincjalnymi, zatwierdzanie etatów personalnych (polityki kadrowej), zmiany 
kwalifikacji prawnej dóbr majątku publicznego (prowincjalnego), uzgadnianie 
operacji finansowych (kredytowych), których łączna kwota w roku budżetowym 
przewyższa 10% zwykłych środków (recursosordinarios), zatwierdzanie projek-
tów prac i usług, gdyby były właściwe, żeby zawrzeć umowę lub koncesję i kiedy 
jeszcze nie były przewidziane w budżecie. W niektórych wypadkach, określo-
nych w przepisach, plenum może przekazać swoje uprawnienia prezydentowi lub 
komisjom prowincjalnym. 

Do kompetencji prezydenta należą, między innymi: kierowanie zarządem 
prowincji i jej administracją, reprezentowanie prowincji, zwoływanie i przewod-
niczenie posiedzeniom plenum, kierowanie, nadzorowanie i inicjowanie służby 
i prace, nadzorowanie wykonania budżetu.

Radę zarządu prowincji tworzą prezydent i deputowani w liczbie nie więk-
szej niż 1/3 składu plenum. Jej zadaniem jest wspomaganie prezydenta w wyko-
nywaniu jego obowiązków.

Liczebność deputowanych w radzie prowincji jest uzależniona od liczby 
mieszkańców. Do 500 000 jest 25 deputowanych, powyżej 500 000 do 1 miliona 
– 27 deputowanych, od 1 miliona do 3,5 miliona – 31 deputowanych, a powyżej 
3,5 miliona mieszkańców jest ich 51. Należy zwrócić uwagę, że siedem prowincji 
ma nieco inną sytuację, bowiem równocześnie stanowią wspólnotę autonomicz-
ną i z tego względu podlegają regulacjom właściwym dla wspólnot autonomicz-
nych. Z kolei wśród tych siedmiu prowincji jeszcze innym regulacjom podle-
ga Nawarra – prowincja, która (oprócz trzech prowincji baskijskich) zachowała 
swoje przywileje, tzw. foral, oraz Baleary, ponieważ tam działają tzw. consejo-
sinsulares – rady wyspiarskie12.

Historia prowincji nie jest bardzo odległa, związana jest z przemianami, ja-
kie zapoczątkowała Wielka Rewolucja Francuska oraz rozwijający się system ka-
pitalistyczny. Nowoczesne państwo wymagało sprawnej, ujednoliconej struktu-
ry administracyjnej. Na szeroką skalę przeprowadzono podział administracyjny, 

12 Takie rady istnieją także na Wyspach Kanaryjskich, ale noszą nazwę cabildosinsulares.
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na wzór obowiązujący we Francji, co wprowadził Józef Bonaparte13. Jednakże 
po jego upadku zaczęto wprowadzać zmiany zgodne z pewnymi tradycjami i hi-
storią Hiszpanii. Taką koncepcję przygotowano w 1822 roku, ale nie doczekała 
się realizacji. Zasadniczy kształt współczesnego podziału terytorialnego Hisz-
panii na prowincje, w kontekście regionalnym, powstał w 1833 roku, kiedy wy-
dzielono 49 prowincji, co utrwalono w 1927 roku, gdy na Wyspach Kanaryjskich 
wydzielono drugą prowincję (prawie sto lat była tylko jedna)14. Obecnie funkcjo-
nuje 50 prowincji, które odegrały fundamentalną rolę w podziale terytorialnym 
Hiszpanii po śmierci dyktatora, bowiem na nich spoczął obowiązek tworzenia 
wspólnot autonomicznych nałożony artykułem 143 Konstytucji15. Po 1978 roku 
utworzono 17 wspólnot autonomicznych składających się ze zróżnicowanej licz-
by prowincji. Siedem wspólnot autonomicznych jest jednoprowincjalnych. W ta-
beli 1 przedstawiono ich wykaz według wspólnot autonomicznych oraz ich ogól-
ną charakterystykę demograficzną i geograficzną. 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka prowincji w Hiszpanii

Wspólnota autonomiczna/
prowincja

Powierzchnia 
w km2

Liczba  
mieszkańców

Gęstość zaludnienia  
na 1 km2

1 2 3 4

Andaluzja
Almeria 8775 695 560 79
Kadyks 7436 1 236 739 166
Kordoba 13 771 805 108 58
Granada 12 647 918 072 72
Huelva 10 128 518 081 51
Jaen 13 489 670 761 50
Malaga 7308 1 609 557 220
Sewilla 14 036 1 917 097 137
Aragonia
Huesca 15 626 228 566 15
Teruel 14 797 145 277 10
Saragossa 17 274 973 252 56
Asturia 10 604 1 084 341 102
Baleary 4992 1 106 049 221

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_España. 
14 Ibidem.
15 Art. 143 pkt. 1 brzmi następująco: „W celu wypełnienia prawa do autonomii przyznane-

go w art. 2 Konstytucji, graniczące prowincje o wspólnych cechach historycznych, kulturalnych 
i ekonomicznych, terytoria wyspiarskie i prowincje o historycznej jedności regionalnej mogą 
wystąpić do swych samorządów i ustanowić Wspólnoty Autonomiczne zgodnie z przepisami za-
wartymi w tej Części i właściwych Statutach”.
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1 2 3 4

Wyspy Kanaryjskie
Las Palmas 4066 1 090 605 248
Santa Cruz de Tenerife 3381 1 027 914 304
Kantabria 5253 592 250
Kastylia i Leon
Avila 8050 171 896 21
Burgos 14 022 374 826 28
Leon 15 570 499 284 32
Palencia 8052 172 510 21
Salamanka 12 349 353 619 28
Segowia 6796 164 268 24
Soria 10 303 95 258 9
Valladolid 8110 533 640 66
Zamora 10 561 194 214 18
Kastylia-La Mancza
Albacete 14 918 401 682 27
Ciudad Real 19 813 529 453 27
Cuenca 17 141 217 716 13
Guadalajara 12 167 252 563 21
Toledo 15 370 697 959 45
Katalonia
Barcelona 7728 5 511 147 713
Girona 5910 753 046 127
Lleida 12 150 439 768 36
Tarragona 6303 808 420 128
Walencja
Alicante 5817 1 926 285 331
Castellon 6632 604 274 91
Walencja 10 806 2 581 147 239
Estremadura
Badajoz 21 766 692 137 32
Caceres 19 868 415 083 21
Galicja
La Coruña 7950 1 146 458 144
Lugo 9856 353 504 36
Orense 7273 335 219 46
Pontevedra 4495 962 472 214
Madryt 8022 6 458 684 805
Murcja 11 313 146 979 13
Nawarra 901 636 924 65
Kraj Basków
Alava 2963 317 352 107
Guipuzcoa 1909 707 263 370
Vizcaya 2217 1 153 724 520
La Rioja 5028 322 415 64

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.ine.es.
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z danych zawartych w tabeli 1 wynikają następujące generalne wnioski: 
liczba tworzących wspólnoty autonomiczne jest różna – od dwóch do dziewięciu 
(oprócz wspomnianych siedmiu jednoprowincjalnych); prowincje są zróżnico-
wane pod względem liczby mieszkańców – największa jest prowincja Madryt, 
prawie 6,5 mln mieszkańców (o 1 mln jest mniejsza prowincja Barcelona), a naj-
mniejsza jest prowincja Soria – tylko 95 tys. mieszkańców; duże zróżnicowanie 
jest także pod względem powierzchni – największa jest prowincja Badajoz – pra-
wie 22 tys. km2 – najmniejsza – Guipúzcoa – tylko 1 909 km2; także duże zróż-
nicowanie dotyczy gęstości zaludnienia: od największej – w prowincji Madryt 
– 802 osoby na 1 km2, do tylko 9 osób na 1 km2 w Sorii. Najniższy wskaźnik 
zagęszczenia dotyczy prowincji Kastylia-La Mancza. Ma to swoje konsekwencje 
dla należytego wypełniania obowiązków w zakresie zadań publicznych. Wpły-
wa także na poziom finansowania przydzielonych zadań.

2. charakterystyka gospodarki finansowej prowincji

Gospodarkę finansową prowincji regulują przepisy wzmiankowanego już 
Królewskiego Dekretu Ustawodawczego nr 2 z 5 marca 2004 roku zatwierdzają-
cy poprawiony tekst Ustawy regulującej lokalną gospodarkę finansową (LRHL). 
Należy podkreślić, że poprzednie przepisy obowiązywały 16 lat. Powoływany 
Dekret królewski składa się z sześciu części. Część pierwsza, środki lokalnej 
gospodarki finansowej, podzielona jest na siedem rozdziałów, w których wyli-
czono i omówiono te środki, m.in. daniny: podatki, opłaty, daniny specjalne16; 
subwencje, ceny publiczne, udziały w podatkach państwa i wspólnot autono-
micznych; operacje kredytowe. Część druga dekretu dotyczy środków finan-
sowych gmin. Część trzecia poświęcona jest środkom finansowym prowincji. 
W części czwartej przedstawiono środki finansowe innych jednostek lokalnych 
(np. comarcas, stref metropolitalnych, związków gmin). Część piąta obejmuje 

16 Las contribucionesespeciales. W dotychczasowych swoich publikacjach tłumaczyłem 
ten termin jako „świadczenia specjalne”. Przede wszystkim brakuje polskiego odpowiednika, 
a dostępne słowniki kierowały w stronę podatku lub kontrybucji. Gran Diccionario de uso del 
Español Actual (SGEL, Madrid 2001), podaje trzy znaczenia i jeden synonim: działanie lub efekt 
kontrybucji; kwota pieniężna, którą płaci się państwu z różnych tytułów; jakaś rzecz, którą się 
daje lub czyni w intencji pomocy. Synonim: danina (el tributo). Danina specjalna jest, jak się wy-
daje także na podstawie jej konstrukcji, bliższa pojęciu hiszpańskiemu niż świadczenie. Należy 
jednak zaznaczyć, że polskie definicje podatku i opłaty czy cła (są to daniny pieniężne) zawierają 
określenie – świadczenie. 
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zasady specjalne, które dotyczą wysp (Baleary i Wyspy Kanaryjskie) oraz miast 
na prawach autonomii – Ceuty i Melilli oraz Madrytu i Barcelony. Część szósta 
dotyczy materii budżetu i wydatków publicznych. Dekret kończy 12 dyspozy-
cji dodatkowych, 17 dyspozycji przejściowych oraz jedna dyspozycja końcowa. 
z przedstawionego przeglądu wynika, że prowincjom poświęcona jest wspólna 
dla wszystkich jednostek lokalnych część pierwsza i część szósta oraz część trze-
cia – samodzielnie. 

Źródłami finansowania prowincji (podobnie jak innych jednostek lokal-
nych) są:

1. Dochody pochodzące z ich własnego majątku i pozostałe prywatno-
prawne.

2. Własne daniny w postaci:
– opłat,
– danin specjalnych,
– podatków,
– wymagalne narzuty do podatków wspólnot autonomicznych i innych 

jednostek lokalnych.
3. Udziały w daninach państwowych i wspólnot autonomicznych.
4. Subwencje.
5. Dochody gromadzone w formie cen publicznych (los preciospúblicos).
6. Dochód z operacji kredytowych.
7. Dochód z mandatów i kar.
8. Pozostałe świadczenia publicznoprawne.
Dochody z majątku to przychody i korzyści, takie jak nabycie tytułu do 

spadku, zapisy i darowizny. Dochodami majątkowymi są także dochody z tytułu 
sprzedaży. Dochody ze sprzedaży lub obciążenia majątku lub praw nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących. 

Prowincje z danin pieniężnych mają: opłaty, daniny specjalne, dodatki 
do podatków. Opłaty mogą być nakładane i ściągane przez władze prowincji 
w związku ze świadczeniem usług publicznych lub wykonywaniem administra-
cji publicznej, dla prywatnego użytku lub specjalnego sposobu korzystania z wła-
sności publicznej17. Daniny specjalne przypominają polską opłatę adiacencką. 
Przedmiotem opodatkowania obciążenia daniną specjalną jest osiągnięcie przez 

17 „Las Diputaciones Provinciales podrán establecer establecer y exigir tasas por la presta-
ción de servicios o la realización de actividades de su competencia, y por la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial de bienes del dominio pública (…)”.
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podmiot bierny korzyści lub wzrostu wartości jego majątku w wyniku realiza-
cji prac publicznych lub przeprowadzenie bądź rozszerzenie usług publicznych 
o charakterze lokalnym. Przepisy LRHL szczegółowo regulują pozostałe ele-
menty konstrukcji tej daniny (podmiot bierny, podstawę opodatkowania, kwotę 
podatku, powstanie obowiązku podatkowego). Prowincje mogą zastosować do-
datek do podatków tylko w jednym przypadku – podatku od działalności gospo-
darczej (el Impuestosobre Actividades Económicas – IAE), który stanowi źródło 
dochodów budżetowych gmin. Prowincje nie mają własnych podatków. 

Kolejnym źródłem dochodów prowincji są udziały we wpływach podatko-
wych państwa, określane jako cesja podatków państwowych (la Cesión de re-
caudación de impuestos del Estado). Ustawa LRHL przewiduje udziały procen-
towe prowincji z tytułu trzech podatków: podatku od dochodu osób fizycznych, 
podatku od wartości dodanej (VAT) oraz z podatków specjalnych (akcyz) od 
piwa, wina i napojów fermentowanych, półproduktów alkoholowych, alkoholu 
i napojów pochodnych oraz od węglowodorów (paliw) i wyrobów tytoniowych. 
Wpływy stanowiące podstawę obliczania udziału prowincji w tych podatkach 
nie obejmują kwot scedowanych na rzecz wspólnot autonomicznych. W podatku 
od dochodu osób fizycznych udział ten stanowi 0,9936% wpływów podatko-
wych. W podatku od wartości dodanej – 1,0538% wpływów z tego podatku osią-
gniętych na terenie danej prowincji. A w podatkach specjalnych – 1,2044% z ich 
wpływów osiągniętych na terenie danej prowincji. Przepisy omawianej ustawy 
szczegółowo określają zasady ustalania tego udziału. Dla podatku od dochodu 
osób fizycznych udział oblicza się jako odsetek od dochodów pobranych na ob-
szarze danej prowincji. Sprawozdawczość podatkowa w Hiszpanii pozwala na 
precyzyjne ustalenie tej kwoty. Inaczej oblicza się udział w podatku VAT. Stosu-
je się następujący wzór: 

PIVAt
p = 0,010538 · RLIVAt · ICt

i · (Pi
p /Pt

i),
gdzie:

PIVAt
p  – udział w podatku od wartości dodanej (IVA po hiszpańsku) pro-

wincji p w roku t,
RLIVAt  – wpływy państwa (bez części stanowiącej wpływy wspólnot au-

tonomicznych) z podatku VAT w roku t,
ICt

i  – wskaźnik konsumpcji terytorialnej obliczany przez Narodowy 
Instytut Statystyczny i opracowany w celu podziału VAT przez 
wspólnoty autonomiczne, określony dla wspólnoty autonomicz-
nej i, do której należy prowincja p, w roku t,



334 Jarosław Marczak

Pi
p i Pt

i – liczba ludności w roku t odpowiednio w prowincji p i wspólnoty 
autonomicznej i ustalona na podstawie spisów ludności na dzień 
31 grudnia roku t. Identycznie obliczany jest udział w podatkach 
specjalnych. 

Kolejnym źródłem dochodów prowincji są ich udziały w daninach pań-
stwowych. Ustawodawca hiszpański przewiduje dwie niezależne formy takie-
go udziału. Jedna forma to udział w Funduszu Uzupełniającym Finansowanie 
(el Fondo Complementario de Financiación). Druga forma dotyczy finansowa-
nia niepsychiatrycznej opieki zdrowotnej. W tym pierwszym przypadku tryb 
postępowania wyznacza następujący algorytm: 

PFCt
p = PFC2004

p · IEt/2004,
gdzie:

PFCt
m i PFC2004

m – udziały w Funduszu Uzupełniającym Finansowanie 
prowincji p w roku t i w roku 2004 (bazowym),

IEt/2004 – wskaźnik zmian między rokiem bazowym (2004) a rokiem t.

Wskaźnik zmian oblicza się według następującego wzoru:

IEt/2004 = ITEt/ITE2004,

gdzie ITEt i ITE2004 oznaczają odpowiednio dochody z danin państwowych 
w roku t oraz w roku bazowym (2004). 

Dla ustalenia udziału w Funduszu Uzupełniającym Finansowanie kluczowe 
jest ustalenie wielkości wyjściowej, jaką jest PFC2004

p. Oblicza się ją według 
następującego wzoru:

PFC2004
p = PIE2004

p – PIRPF2004
p – PIVA2004

p – ∑PIIEE(h)2004
p,

gdzie PIE2004
p = PFC2003

p · IE2004/2003 i oznacza udział prowincji p w ostatnim 
roku (2003) obowiązywania poprzedniego modelu oraz w roku bazowym (2004), 
a IE2004/2003 wskaźnik zmian między latami 2003 a 2004; PIRPF2004

p i PIVA2004
p 

oraz ∑PIIEE(h)2004
p to kwoty dochodów scedowanych na prowincję p w roku 

bazowym (2004) z podatku od dochodu osób fizycznych, podatku od wartości 
dodanej oraz sumy podatków specjalnych. 
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Kwota środków przeznaczona na finansowanie opieki zdrowotnej jest ujęta 
w Budżecie Generalnym Państwa i określona dla każdego roku budżetowego 
i dla każdej jednostki lokalnej po zastosowaniu wskaźnika zmian IEt/2004. 

Następnym źródłem dochodów prowincji są subwencje. Ta kategoria nie 
jest równoważna polskiej subwencji. Do tego ma także charakter bardziej sym-
boliczny. Subwencje pochodzą z środków państwa i/lub wspólnot autonomicz-
nych i są przeznaczone na finansowanie Planów Współpracy Prowincji w zakre-
sie prac i usług gminnych. Subwencją jest także udział prowincji w dochodach 
z Państwowych Sportowych Zakładów Liczbowych. 

Kolejnym źródłem dochodów prowincji są tak zwane ceny publiczne (los 
preciospúblicos). Mogą one być stosowane z tytułu świadczenia usług wykony-
wania administracji publicznej, pod warunkiem że nie będą pobierane z tytułu 
zaopatrzenia w wodę ze źródeł publicznych, oświetlenia dróg publicznych, ogól-
nego bezpieczeństwa publicznego, ochrony cywilnej, czystości dróg publicz-
nych, nauczania na poziomie obowiązkowej oświaty. Kategoria ceny publicznej, 
w części jest identyczna jak opłaty (ustawa odsyła w części poświęconej cenie 
publicznej do rozwiązań dotyczących opłat). 

Prowincje także mogą czerpać korzyści z majątku, ale te dochody,w sto-
sunku do gmin, mają niewielkie znaczenie, co wynika ze sprawozdań finanso-
wych i statystycznych. 

Sytuacja prowincji hiszpańskich jest w pewnym sensie podobna to sytu-
acji polskich powiatów18. Prowincje mają większą niezależność niż polskie po-
wiaty i bardziej urozmaicone dochody. Rola polskich powiatów, w stosunku do 
podstawowych gmin oraz przyznanego statusu wspólnotom autonomicznym, 
jest natomiast symboliczna. Rozwiązania prawne i ich skuteczność weryfikuje 

18 Istniejące różnice to liczba prowincji – 50, przy 378 powiatach. Powierzchnia Hiszpanii 
wynosi 505 tys. km2 (Polski 312,7 km2), a liczba mieszkańców przekracza 46 700 tys. (w Polsce 
38 500 tys.). Największe trzy prowincje pod względem liczby mieszkańców to: Madryt (rów-
nocześnie jest to Wspólnota Autonomiczna Madryt) liczy prawie 6,5 mln mieszkańców, Barce-
lona ponad 5,5 mln i Walencja z niecałymi 2,6 mln mieszkańców. Trzy najmniejsze prowincje 
to Soria – ponad 95 tys., Teruel niecałe 145 tys. i Segovia z ponad 164 tys. mieszkańców. Pod 
względem powierzchni trzy największe prowincje to Badajoz – ponad 21,8 tys. km2, Cáceres 
prawie 20 tys. km2 i Ciudad Real ponad 19,8 tys. km2. Najmniejszymi prowincjami są: Guipúz-
coa – prawie 2 tys. km2, Vizcaya – ponad 2,2 tys. km2 i Álava – ponad 3 tys. km2. W Polsce naj-
większy powiat ziemski – poznański liczy 309 tys. mieszkańców, a grodzki – Warszawa prawie 
1710 tys., a najmniejszy ziemski – sejneński 21 tys., a grodzki – Sopot ponad 39 tys. mieszkań-
ców. Pod względem powierzchni największym powiatem jest białostocki – prawie 3 tys. km2, 
a najmniejszym bieruńsko-lędziński 158 km2. Z tego pobieżnego przeglądu wyraźnie widać, że 
powiaty są mniejsze niż hiszpańskie prowincje, co przekłada się na ich potencjał ekonomiczny.
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codzienne życie. Ocenę prowincji dobrze jest przeprowadzić przez analizę jej 
rzeczywistych dochodów oraz wydatków, zatem w kontekście gospodarki finan-
sowej. 

3. Ocena gospodarki finansowej prowincji

Gospodarka finansowa prowincji zostanie oceniona na podstawie danych 
z 2010 roku, które są najbardziej aktualne. Niestety, ze względu na ograniczenia 
objętościowe publikacji, nie można przeprowadzić analizy obejmującej dłuższy 
okres, choć takie dane istnieją. Należy zaznaczyć, że dane empiryczne dotyczące 
gospodarki finansowej prowincji, pochodzące z oficjalnych statystyk, są bardzo 
szczegółowe i, przede wszystkim, mają charakter indywidualny (każda prowin-
cja jest ujęta osobno). Na wstępnie należy przedstawić uwagi o charakterze me-
todologicznym oraz formalnym. 

Dochody i wydatki budżetowe są w Hiszpanii grupowane według trzech 
klasyfikacji: organicznej, ekonomicznej i według programów. Pierwsza z wy-
mienionych odpowiada na pytanie: kto wydatkuje środki, druga – jak się je wy-
datkuje, a trzecia – na co się je wydatkuje?19 Klasyfikacja organiczna przypomi-
na polskie części budżetowe. Wyróżnia się według niej sekcje, które dzielą się 
na służby (zgodnie ze strukturą organizacyjną sekcji, np. Ministerstwa Obrony). 
Klasyfikacja ekonomiczna ma charakter rodzajowy. Dochody i wydatki dzielą się 
na rozdziały, artykuły, rodzaje (conceptos) i podrodzaje (subconceptos). Docho-
dy i wydatki klasyfikuje się odrębnie. Struktura dochodów budżetowych według 
klasyfikacji ekonomicznej jest następująca: podatki bezpośrednie (rozdz. I); po-
datki pośrednie (rozdz. II); opłaty, daniny specjalne i inne dochody (rozdz. III); 
transfery bieżące (rozdz. IV); dochody majątkowe (rozdz. V), które łącznie sta-
nowią operacje bieżące. Następnie wymienia się zbycie inwestycji rzeczowych 
(rozdz. VI) oraz transfery kapitałowe (rozdz. VII), które stanowią łącznie opera-
cje kapitałowe. Operacje bieżące i operacje kapitałowe to operacje niefinansowe. 
Na operacje finansowe składają się aktywa finansowe (rozdz. VIII) i pasywa fi-
nansowe (rozdz. IX). Wydatki, według klasyfikacji ekonomicznej, tworzą także 
operacje niefinansowe i finansowe. Wydatki niefinansowe składają się z operacji 
bieżących, do których zalicza się wydatki osobowe (rozdz. I), wydatki bieżące 

19 Por. E. Egea Ibáñez, Lecciones de hacienda pública: Sector pública y presupuestos, Die-
go Marín, Murcia 2005, s. 209 i n.; L. Gonzalo y González, El sector público en España, Dykin-
son, Madrid 2005, s. 117 i n.
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materiałowe i na usługi (rozdz. II), obsługa długu (rozdz. III) oraz transfery bie-
żące (rozdz. IV) i z operacji kapitałowych, które tworzą Fundusz Ryzyka (Fondo 
de Contigencia – rozdz. V), inwestycje rzeczowe (rozdz. VI) i transfery kapitało-
we (rozdz. VII). Operacje finansowe po stronie wydatków, podobnie jak w przy-
padku dochodów, składają się z wydatków po stronie aktywów finansowych 
(rozdz. VIII) i pasywów finansowych (rozdz. IX). 

Klasyfikacja według programów obejmuje wyłącznie wydatki, w których 
można wyodrębnić cztery poziomy: obszar wydatków, polityki wydatkowe, gru-
py programów i programy. Wyróżnia się pięć obszarów wydatków, odpowied-
nio ponumerowanych: 1) podstawowe usługi publiczne; 2) działania w zakresie 
ochrony socjalnej; 3) wytwarzanie dóbr publicznych o charakterze preferencyj-
nym; 4) działalność o charakterze ekonomicznym; 5) działalność o charakterze 
ogólnym. Przykładowe rozwinięcie niższych poziomów według tej klasyfikacji 
zaczerpnięto z trzeciego obszaru wydatków – Wytwarzanie dóbr publicznych 
o charakterze preferencyjnym. Polityki wydatkowe – np. oznaczone numerem 
31, to Zdrowie. W ramach poziomu Grupy programów – jako przykład posłu-
ży grupa oznaczona numerem 312 – „Szpitale, usługi w zakresie opieki i cen-
tra zdrowia”. Na ostatnim poziomie, czwartym, czyli programie wydatkowym, 
oznaczenie otrzymuje, w zależności od charakteru wydatku, do wcześniejszego 
numeru, literę. Od „A” do „L” oznacza się wydatki ostateczne, a literami od „M” 
do „Z” – wydatki o charakterze instrumentalnym i zarządczym. Kontynuując 
przykład, Program wydatkowy 312A, to „Opieka szpitalna w siłach zbrojnych” 
i jest to wydatek, zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, ostateczny. Z kolei 
Program wydatkowy 312M – „Opieka zdrowotna Ubezpieczeń społecznych za-
rządzana przez wspólnoty autonomiczne” jest w drugiej grupie wydatków20.

Przedstawione klasyfikacje są stosowane w Hiszpanii równolegle i nie 
nadaje się żadnej z nich jakichkolwiek preferencji. Jedynie klasyfikacja orga-
niczna, ze zrozumiałych względów, nie jest stosowana w przypadku samorządu 
lokalnego (tak jak w Polsce części budżetowe obejmują tylko budżet państwa).

Budżet przedstawiany jest w kilku wersjach: budżet początkowy, budżet 
ostateczny tak dla dochodów, jak i wydatków, oraz dochody i wydatki przypi-
sane i te, które dotyczą roku bieżącego, jak i te, które obejmują rok poprzedni 
(zamknięty). Te rozwiązania zaprezentowano w tabelach 2, 3, 4 i 5 na konkret-
nych przykładach. 

20 Przykład zaczerpnięty z J. Pascual García, Régimen jurídico del gasto público. Presu-
puestación, ejecución y control, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2009, s. 274.
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W tabeli 2 przedstawiono udziały prowincji na zasadach común w odniesie-
niu do całego samorządu lokalnego hiszpańskiego; tworzą go gminy, prowincje 
na zasadach común i foral, wyspy (cabildos i consejos), comarcas i strefy me-
tropolitalne. Dane dotyczą roku 2010 i przedstawiono je jako udziały prowincji 
działające zarówno na zasadach común, jak i foral. Chociaż są tylko cztery pro-
wincje działające na zasadach foral, to biorąc pod uwagę specyfikę ich gospodar-
ki finansowej, odmiennej od pozostałych prowincji, warto je wykorzystać jako 
odniesienie dla pozostałych prowincji. Wykonanie budżetu w tabeli 2 przedsta-
wiono według klasyfikacji ekonomicznej (skonsolidowanej) tak dla dochodów, 
jak i wydatków w czterech kategoriach. Podstawowe znaczenie mają budżet po-
czątkowy oraz dochody przypisane (i odpowiednio zobowiązania przypisane). 
Brak miejsca uniemożliwił przedstawienie wartościowo budżetu, aby jednak 
ocena gospodarki finansowej była pełniejsza, to warto wymienić łączne docho-
dy korporacji hiszpańskich w 2010 roku – 74 814 mln euro, prowincji funkcjo-
nujących na zasadach común – 6490 mln euro, a na zasadach foral – 13 300 mln 
euro. W ujęciu względnym dochody prowincji działających według zasady co-
mún stanowią 8,67% całości dochodów, zaś prowincji działających na zasadach 
foral prawie 18%. Należy zwrócić uwagę na następujące różnice – aż dwunasto-
krotnie jest większy udział prowincji ( foral) niż prowincji (común) w dochodach 
z podatków bezpośrednich. Jeszcze większa różnica dotyczy podatków pośred-
nich – jest prawie dwudziestokrotna. Dochody podatkowe stanowią prawie 42% 
całości dochodów korporacji lokalnych (HHLL21). Jedna trzecia tych dochodów 
przypada na prowincje działające według zasady foral, a tylko 2,4% na prowin-
cje działające na zasadach común. Kolejną odmiennością są transfery bieżące 
i transfery kapitałowe. W tym przypadku największy udział z obu typów prowin-
cji mają prowincje funkcjonujące na zasadach común – odpowiednio ponad 18% 
do 5,5% i 12% do niecałych 2,5%. Po stronie wydatków uwagę zwracają trans-
fery bieżące. Prowincje działające według zasady foral mają prawie 3/4 udziału 
w tej pozycji wydatków korporacji lokalnych (11 mld euro22). Konkludując, na-

21 HHLL – HaciendasLocales – samorząd lokalny lub, w zależności od kontekstu – finanse 
lokalne.

22 Całość wydatków korporacji lokalnych wyniosła 74 400 mln euro, a całość wydatków 
prowincji wg zasady foral ponad 13 mld euro. Transfery te związane są z przekazywaniem sa-
modzielnie gromadzonych dochodów podatków przez te 4 prowincje na rzecz rządu. Szerzej 
na ten temat: J. Marczak, Zasada uprzywilejowania foral w systemie finansowania wspólnot 
autonomicznych w Hiszpanii, w: Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w wa-
runkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, 
Poznań–Wrocław 2006, s. 315 i n.
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leży stwierdzić, że system finansowania prowincji w Hiszpanii dzieli się na dwa 
wyraźne podsystemy: común i foral, które wywołują określone, zróżnicowane 
skutki finansowe. Trudno osądzić, czy z punktu widzenia zaspokajania potrzeb 
mieszkańców lepszy jest jeden czy drugi system. Oceniając toczącą się w Hisz-
panii dyskusję na temat samodzielności, niezależności, czy wręcz niepodległości 
(casus Katalonia) zasada foral jest temu bliższa. Rozwijanie tego wątku, bardzo 
ważnego i ciekawego, przekracza granice niniejszych rozważań i zostanie pomi-
nięty. W tabeli 2 zawarto dane według klasyfikacji ekonomicznej, ale w sposób 
bardzo zagregowany. Dezagregację danych w ujęciu wartościowym, a przy oka-
zji wszystkie tytuły gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków zawarto 
(odpowiednio) w tabelach 3 i 4. Ze szczegółowych danych wynika, że prowincje 
według zasady común (dalej już tylko prowincje, bez dodatkowego określenie 
zasady) mają tylko dwa tytuły dochodowe z podatków bezpośrednich: wpływy 
z podatku od dochodu osób fizycznych i narzuty (dodatki) na podatki bezpośred-
nie państwa i wspólnot autonomicznych. Z szerokiej gamy podatków bezpośred-
nich prowincje nie mają możliwości korzystania, natomiast mają wpływy (czę-
ściowe) z niektórych podatków pośrednich. Zasady ich ustalania przedstawiono 
w tabeli 3 i uwidoczniono skutki stosowania odpowiednich algorytmów.

Tabela 3. Wykonanie budżetów prowincji na zasadach común w Hiszpanii  
w 2010 roku. Dochody według poszczególnych tytułów  

(szczegółowa klasyfikacja ekonomiczna) w tys. euro

Numer Wyszczególnienie
Dochody 

przypisane 
netto

Wpływy 
zrealizo-

wane
1 2 3 4

1 Podatki bezpośrednie 461 505 410 188
100 Podatek od dochodu osób fizycznych 292 592 292 592
101 Podatek od spółek 0 0
102 Podatek od dochodu nierezydentów 0 0
110 Podatek od spadków i darowizn 0 0
111 Podatek majątkowy 0 0
112 Podatek od nieruchomości. Nieruchomości wiejskie 0 0
113 Podatek od nieruchomości. Nieruchomości miejskie 0 0
114 Podatek od nieruchomości. Nieruchomości specjalne 0 0
115 Podatek od środków transportowych 0 0
116 Podatek od wzrostu wartości terenów miejskich 0 0
117 Podatek od mieszkań niezamieszkałych 0 0
13 Podatek od działalności gospodarczej 0 0
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1 2 3 4

16 Narzuty (dodatki) na podatki bezpośrednie państwa 
i wspólnot autonomicznych 0 0

17 Narzuty (dodatki) na podatki bezpośrednie innych 
jednostek 168 913 117 597

18 Podatki bezpośrednie zlikwidowane 0 0
19 Inne podatki bezpośrednie 0 0
2 Podatki pośrednie 284 307 284 307

210 Podatek od wartości dodanej (VAT) 178 451 178 451
220.00 Podatek specjalny od alkoholu i napojów pochodnych 3828 3828
220.01 Podatek specjalny od piwa 1240 1240
220.02 Podatek specjalny od wina i napojów fermentowanych 0 0
220.03 Podatek specjalny od wyrobów tytoniowych 44 240 44 240
220.04 Podatek specjalny od paliw 56 463 56 463
220.05 Podatek specjalny od określonych środków transportowych 0 0
220.06 Podatek specjalny od pośrednich produktów alkoholowych 85 85
220.07 Podatek specjalny od energii 0 0
220.08 Podatek od sprzedaży detalicznej paliw 0 0
220.09 Egzekucje od paliw (?) 0 0

26 Narzuty (dodatki) na podatki pośrednie państwa i wspólnot 
autonomicznych 0 0

27 Narzuty (dodatki) na podatki pośrednie innych jednostek 0 0
28 Podatki pośrednie zlikwidowane 0 0

290 Podatek od budowy, instalacji i robót 0 0

291 Podatek od wydatków luksusowych (polowania 
i wędkarstwo na terenach prywatnych) 0 0

292 Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en 
Canarias (AIEM) 0 0

293 Ogólny podatek pośredni na Wyspach Kanaryjskich (IGIC) 0 0
294 Podatek od produkcji, usług i przywozu na Ceucie i Melilli 0 0
295 Podatek od surowców 0 0
296 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 0
299 Inne podatki pośrednie 0 0

3 Opłaty, ceny publiczne i inne dochody 484 478 419 342
30 Opłaty za świadczenie podstawowych usług publicznych 29 129 13 369

31 Opłaty za świadczenie usług publicznych o charakterze 
socjalnym i preferencyjnym 82 189 61 313

32 Opłaty za niektóre działania władz lokalnych 168 095 157 796

33 Opłaty za prywatne korzystanie lub specjalne użytkowanie 
lokalnego majątku publicznego 4478 3924

34 Ceny publiczne 23 805 20 150
35 Daniny specjalne 2685 2685
36 Wyprzedaże 3336 3001
38 Zwroty operacji bieżących 18 616 17 716
39 Inne dochody 152 143 139 389
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1 2 3 4

4 transfery bieżące 3 511 287 3 408 130
42 Państwowe 3 046 954 3 035 213
43 z ubezpieczeń społecznych 1176 1074

44 Od jednostek publicznych i spółek komercyjnych jednostek 
lokalnych 826 763

45 Od wspólnot autonomicznych 388 713 333 597
461 Od prowincji i administracji wysp 1936 1756
462 Od gmin 50 295 25 191
463 Od związków gmin 1 –4
464 Od obszarów metropolitalnych 0 0
465 od comarcas 137 131
466 Od innych jednostek grupujących gminy 16 15
467 Od konsorcjów 1039 820
468 Od jednostek lokalnych niższych niż gmina 1034 599

47 Od przedsiębiorstw prywatnych 5682 5036
48 Od rodzin i instytucji non-profit 3442 2308
49 Zagraniczne 12 314 8395
4t Rozrachunki skonsolidowane –2277 –6763
5 Dochody majątkowe 83 428 75 664

50 Zyski z papierów wartościowych –9 –9
51 Odsetki od udzielonych pożyczek 5918 5877
52 Odsetki od depozytów 62 412 60 809
53 Dywidendy i udziały w korzyściach 7845 3144
54 Dochody z nieruchomości 4599 3593
55 Zyski z koncesji i specjalnego użytkowania 2384 2026
59 Inne dochody majątkowe 281 223
6 Zbycie inwestycji rzeczowych 7872 6990

60 Terenów 2561 2327
61 Pozostałych inwestycji rzeczowych 2047 1625
68 Zwroty z operacji kapitałowych 3264 3039
7 transfery kapitałowe 491 133 361 518

72 Państwowe 172 973 149 000
73 z ubezpieczeń społecznych 152 152

74 Od jednostek publicznych i spółek komercyjnych jednostek 
lokalnych 50 50

75 Od wspólnot autonomicznych 163 450 107 346
761 Od prowincji i administracji wysp 374 374
762 Od gmin 66 640 41 080
763 Od związków gmin 0 0
764 Od obszarów metropolitalnych 0 0
765 od comarcas 0 0
766 Od innych jednostek grupujących gminy 223 223
767 Od konsorcjów 1464 1285
768 Od jednostek lokalnych niższych niż gmina 19 19
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1 2 3 4

77 Od przedsiębiorstw prywatnych 2409 1952
78 Od rodzin i instytucji non-profit 2162 2075
79 Zagraniczne 81 680 58 337
7t Rozrachunki skonsolidowane –462 –375
8 Aktywa finansowe 72 904 60 810

80 Obsługa długu sektora publicznego 0 0
81 Obsługa obligacji i bonów spoza sektora publicznego 0 0

82 Spłata pożyczek i przyznanych zaliczek w sektorze 
publicznym 60 677 52 808

83 Spłata pożyczek spoza sektora publicznego 12 216 7 991
84 Zwroty depozytów i ustanowionych gwarancji 0 0
85 Obsługa akcji i udziałów sektora publicznego 11 11
86 Obsługa akcji i udziałów spoza sektora publicznego 0 0
87 Remanenty skarbowe 0 0
9 Pasywa finansowe 821 752 644 055

90 Emisja długu publicznego 0 0
91 Pożyczki otrzymane 821 729 644 032
92 Emisja długu publicznego w walutach innych niż euro 0 0
93 Pożyczki otrzymane w walutach innych niż euro 0 0
94 Otrzymane depozyty i gwarancje 23 23

 Dochody razem 6 218 667 5 671 006
Źródło: jak dla tabeli 2.

Tabela 4. Wykonanie budżetów prowincji na zasadach común w Hiszpanii  
w 2010 roku. Wydatki według poszczególnych tytułów  
(szczegółowa klasyfikacja ekonomiczna) w tys. euro

Numer Wyszczególnienie

Zobowią-
zania

przypisane 
netto

Wydatki
zrealizo-

wane

1 2 3 4

1 Wydatki osobowe 1 858 708 1 839 299
10 Organów rządowych i personelu kierowniczego 44 250 44 209
11 Personelu tymczasowego 38 944 38 919
12 Funkcjonariuszy 801 602 798 976
13 Personelu pracowniczego 404 961 402 411
14 Innych pracowników 43 860 43 739
15 Premie za wydajność 80 198 79 834

16 Składki, zasiłki i inne wydatki socjalne ponoszone 
przez pracodawcę 444 892 431 211
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1 2 3 4

2 Wydatki bieżące na dobra i usługi 970 254 833 802
20 Dzierżawy i czynsze 34 098 31 505
21 Remonty, utrzymanie i konserwacje 97 718 82 218
22 Materiały, dostawy mediów i inne 809 546 692 881
23 Odszkodowania za działalność służb publicznych 23 115 22 442
24 Wydatki na publikacje 1751 1461

25 Prace wykonywane przez administracje publiczne i inne 
jednostki publiczne 2577 1988

26 Prace wykonywane przez instytucje non-profit 1363 1222
27 Nieprzewidziane wydatki i działalność niesklasyfikowana 86 85
3 Wydatki finansowe 81 229 80 376

30 Na obsługę długu publicznego 636 636
31 Na obsługę pożyczek i innych operacji finansowych 73 692 72 904
32 Na obsługę długu publicznego w walutach innych niż euro 0 0

33 Na obsługę pożyczek i innych operacji finansowych 
w walutach innych niż euro 7 7

34 Depozyty, gwarancje i inne 37 37
35 Odsetki za zwłokę i inne wydatki finansowe 6857 6792
4 transfery bieżące 1 094 796 984 278

42 Dla państwa 4024 3422
43 Na ubezpieczenia społeczne 0 0

44 Dla jednostek publicznych i spółek komercyjnych 
jednostek lokalnych 79 460 75 449

45 Dla wspólnot autonomicznych 65 739 60 046
461 Dla prowincji i administracji wysp 1058 648
462 Dla gmin 373 061 328 258
463 Dla związków gmin 9154 7969
464 Dla obszarów metropolitalnych 0 0
465 Dla comarcas 14 994 13 465
466 Dla innych jednostek grupujących gminy 1866 1796
467 Dla konsorcjów 317 745 298 081
468 Dla jednostek lokalnych niższych niż gmina 1233 1040

47 Dla przedsiębiorstw prywatnych 8743 7328
48 Dla rodzin i instytucji non-profit 212 999 182 625
49 Zagraniczne 4721 4151
6 Inwestycje rzeczowe 1 089 622 945 652

60 Inwestycje nowe w infrastrukturę i dobra przeznaczone 
do użytku powszechnego 213 402 188 654

61 Inwestycje odtworzeniowe infrastruktury i dóbr 
przeznaczonych do użytku powszechnego 303 088 254 067

62 Nowe inwestycje wspomagające działalność operacyjną 
służb (publicznych) 211 321 185 452



346 Jarosław Marczak

1 2 3 4

63 Inwestycje odtworzeniowe wspomagające działalność 
operacyjną służb (publicznych) 51 259 43 706

64 Wydatki na inwestycje o charakterze niematerialnym 20 011 15 726
65 Inwestycje zarządzane dla innych jednostek publicznych 285 140 254 451
68 Wydatki na inwestycje w majątek 5402 3596
69 Inwestycje w dobra komunalne 0 0
7 transfery kapitałowe 908 433 763 340

72 Dla państwa 3854 2986
73 Na ubezpieczenia społeczne 0 0

74 Dla jednostek publicznych i spółek komercyjnych 
jednostek lokalnych 13 719 12 200

75 Dla wspólnot autonomicznych 32 778 20 873
761 Dla prowincji i administracji wysp 294 0
762 Dla gmin 770 174 656 080
763 Dla związków gmin 4340 3794
764 Dla obszarów metropolitalnych 0 0
765 Dla comarcas 2655 1871
766 Dla innych jednostek grupujących gminy 0 0
767 Dla konsorcjów 27 401 22 604
768 Dla jednostek lokalnych niższych niż gmina 3344 2508
77 Dla przedsiębiorstw prywatnych 3176 2230
78 Dla rodzin i instytucji non-profit 42 395 34 452
79 Zagraniczne 4304 3744
8 Aktywa finansowe 105 434 104 302

80 Zaciągnięcie długu publicznego 0 0
81 Nabycie obligacji i bonów spoza sektora publicznego 0 0
82 Przyznanie pożyczek w ramach sektora publicznego 79 329 78 619
83 Przyznanie pożyczek spoza sektora publicznego 12 423 12 282
84 Ustanowienie rezerw i zabezpieczeń (gwarancji) 7000 7000
85 Nabycie akcji i udziałów sektora publicznego 845 791
86 Nabycie akcji i udziałów spoza sektora publicznego 5395 5168
87 Udziały majątkowe 442 442
9 Pasywa finansowe 512 828 509 072

90 Umorzenie długu publicznego 0 0
91 Umorzenie pożyczek i operacji 512 809 509 052
92 Umorzenie długu publicznego w walutach innych niż euro 0 0
93 Umorzenie pożyczek w walutach innych niż euro 0 0
94 Zwroty depozytów i gwarancji 19 19

 Wydatki razem 6 621 305 6 060 120
Źródło: jak dla tabeli 2.
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z innych dochodów na uwagę zasługują transfery bieżące, które są najwięk-
szymi dochodami prowincji – ponad połowa dochodów. Najwięcej prowincje 
otrzymują z państwowych dochodów podatkowych i znacznie mniej od wspól-
not autonomicznych. Ciekawy jest przegląd innych transferów, które korporacje 
lokalne mogą otrzymywać. Transfery kapitałowe są dużo niższe, a relacje mię-
dzy państwem a wspólnotami autonomicznymi są zniwelowane. Kolejną ważną 
pozycją w dochodach prowincji są pożyczki w ramach pasywów kapitałowych. 
Zajmują one drugą pozycję po transferach bieżących. 

Oceniając wydatki prowincji (tab. 4) można wskazać, że są one w znacz-
nej części przeznaczone na wydatki osobowe i bieżącą działalność administracji 
prowincjalnej oraz transfery (bieżące i kapitałowe) i jakaś ich część na inwesty-
cje rzeczowe. Niewątpliwie taka ocena nie jest w pełni właściwa i wynika ze 
specyfiki klasyfikacji ekonomicznej. Klasyfikacja ekonomiczna, jak wcześniej 
stwierdzono, odpowiada na pytanie: jak się wydatkuje? Na co się wydatkuje od-
powiada klasyfikacja według programów. 

Dane charakteryzujące wydatki prowincji według jednej i drugiej klasyfi-
kacji zaprezentowano w tabeli 5. Według programów wyróżnia się pięć obszarów 
wydatkowych. Istotne z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców są 
trzy pierwsze obszary: podstawowe usługi, na które wydatkowano prawie 1 mld 
euro; działania w zakresie ochrony socjalnej – ponad 1 mld euro i wytwarza-
nie dóbr publicznych o charakterze preferencyjnym, na co przeznaczono ponad 
1 mld euro. Nieco więcej wydatkowano na działalność o charakterze ekonomicz-
nym – prawie 1,2 mld euro. Najwięcej wydatkowano na działalność o charakte-
rze ogólnym – ponad 1,8 mld euro, czyli na utrzymanie administracji. 

Podsumowanie

Dokonując oceny hiszpańskich prowincji nasuwa się wiele wniosków o róż-
nym charakterze i ciężarze. Do wniosków formalnych należy zaliczyć bardzo 
rozbudowaną i dostępną sprawozdawczość statystyczną, dzięki której można 
prowadzić gruntowne analizy i porównania. Sprzyja to jednej z podstawowych 
zasad gospodarki budżetowej – zasadzie jawności. Zainteresowani mieszkańcy 
konkretnych prowincji mogą porównywać swoją sytuację z mieszkańcami in-
nych prowincji i tym samym oceniać swoje władze. 
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Wnioskiem o charakterze merytorycznym ogólnym jest podkreślenie zróż-
nicowania systemu finansowania prowincji. Przede wszystkim dotyczy to zasady 
común i foral, ale nie tylko. Należy wspomnieć o innych rozwiązaniach na Ba-
learach i Wyspach Kanaryjskich oraz odrębnym potraktowaniu prowincji, któ-
re stanowią równocześnie wspólnotę autonomiczną (konstrukcja jak w polskich 
powiatach grodzkich, w Hiszpanii dotyczy dwóch najwyższych szczebli – śred-
niego lokalnego – prowincja i regionalnego – wspólnota autonomiczna). W ra-
mach zasady común jest pięć takich przypadków, w tym prowincja i wspólnota 
autonomiczna Madryt, która jest także strefą metropolitalną. Z jednej strony 
rozbudowuje to system finansowy, ale z drugiej strony pozwala na lepsze dopa-
sowanie do potrzeb. Należy przy tym pamiętać, że prowincje nie są w hierarchii 
samorządu terytorialnego ulokowane najwyżej, a wręcz przeciwnie – na ostat-
nim miejscu po wspólnotach autonomicznych i gminach. To z kolei powoduje, że 
w strukturze wydatków znaczną pozycję zajmują wydatki na utrzymanie admi-
nistracji prowincjalnej. 

Prowincje działające według zasady común mają bardzo ograniczoną sa-
modzielność w zakresie gromadzenia dochodów. Większość środków otrzy-
mują w postaci transferów państwowych i od wspólnot autonomicznych, choć 
noszą one różne nazwy i są klasyfikowane w innych pozycjach, np. dochody 
podatkowe. 

LOcAL GOVeRNMeNt iN SPAiN – PROViNceS

Summary

The article discusses the middle tier of Spanish local government – provinces.  
Spanish provinces are equivalent to Polish counties, but there more differences between 
them than similarities. As the knowledge of local government in Spain, including her 
provinces, is rather limited, the article sets out to present constitutional factors affect-
ing Spanish provinces, their position in the structure of local government, as well as 
finances. 

Among the 50 Spanish provinces that are discussed in the article some are also 
autonomous communities (regions), four have special economic status ( foral), and the 
finances of three provinces differ in some respects from the finances of other provinces 
to which the principle called común applies. Local government on the Spanish offshore 
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territories, the Balearic Islands and the Canary Islands, does not have any equivalent in 
the Polish system of local government. 

Because independence and financesare the most important for local governmentsas 
they determine their ability to carry out public tasks, the article presents quite a detailed 
picture of Spanish provinces’ revenues and expenditures and theirofficial classifications. 

The Spanish solutions discussed in the article may serve as a point of reference 
in discussions about local government in Poland, particularly about the status of Polish 
counties.

Translated by Janusz Kwitecki

Keywords: local government, provinces, Spain, provincial financial management





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Anna Barczak*

Uniwersytet Szczeciński

PROceDURY OceN ODDZiAŁYWANiA NA śRODOWiSKO

Streszczenie

Procedury ocen oddziaływania na środowisko są jednym z ważniejszych instru-
mentów ochrony środowiska, których celem jest ekologizacja procesów gospodarczych 
i inwestycyjnych. Przedmiotem niniejszego artykułu jest klasyfikacja procedur ocen 
oddziaływania na środowisko, wykazanie ich cech charakterystycznych, jak również 
ich przebiegu.

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska

Podstawą prawną funkcjonowania procedur ocen oddziaływania na środo-
wisko w wewnętrznym prawie polskim jest ustawa o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko1, która transponuje do polskiego 
porządku prawnego trzy dyrektywy2, tj. dyrektywę Parlamentu i Rady 2001/42/

* E-mail: annabarczak@mec.univ.szczecin.pl.
1 Ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.). Dalej przywoływana jako u.o.o.ś. 

2 Szerzej zob. Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską 
– wybrane zagadnienia. Przewodnik praktyczny, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001, s. 43–48, 54–58.
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We z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny skutków niektórych planów i pro-
gramów dla środowiska3 oraz dyrektywę Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 
roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsię-
wzięć dla środowiska4, znowelizowana dyrektywą Rady 97/11/WE z 3 marca 
1997 roku5.

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie typizacji procedur ocen od-
działywania na środowisko, a następnie wykazanie ich cech charakterystycz-
nych oraz przebiegu.

1. Rodzaje procedur ocen oddziaływania na środowisko 

Ocena oddziaływania na środowisko jest od 1 stycznia 2001 roku rozumia-
na jako określona prawem procedura6, a postępowanie w sprawie ocen oddziały-
wania na środowisko prowadzone jest w odniesieniu do:

– dokumentów planistycznych (polityk, strategii, planu, programu, okre-
ślonych w art. 46 i 56 u.o.o.ś.) – tzw. ocena strategiczna, 

– planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko – tzw. ocena indywidualna.

W sytuacji, w której skutki wykonania dokumentu czy przedsięwzięcia 
mogą wykraczać poza granice kraju, dodatkowym elementem każdej ze wskaza-
nych procedur staje się tzw. ocena transgraniczna, włączająca w określony spo-
sób do procedury organy państwa dotkniętego potencjalnymi oddziaływaniami.

z powyższego wynika, że możemy wyróżnić trzy rodzaje procedur ocen 
oddziaływania na środowisko:

– strategiczną,
– indywidualną,
– występującą samodzielnie (gdy możliwe oddziaływanie pochodzące 

spoza granic RP mogłoby ujawnić się na jej terytorium) bądź w powią-
zaniu z którąś ze wskazanych procedur ocenę transgraniczną. 

3 Dz.U. UE L 197 z 21.07.2001 r., s. 30. 
4 Dz.U. UE L 85 z 5.07.1985 r., s. 40.
5 Dz.U. UE L 73 z 14.03.1997 r., s. 5. 
6 G. Dobrowolski, Prawne zasady ocen oddziaływania na środowisko, w: Aktualne proble-

my prawa ochrony środowiska 2008, red. G. Dobrowolski, Kroczyce 2008, s. 26–35.
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2. Procedura oceny strategicznej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o.o.ś. pod pojęciem „strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko” rozumie się postępowanie w sprawie oceny od-
działywania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub pro-
gramu, obejmujące w szczególności:

– uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 
oddziaływania na środowisko,

– sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
– uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
– zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa.
Ustawodawca zawiera wyczerpujący katalog dokumentów, podlegających 

ocenie strategicznej. Poświęcono temu dwie regulacje, tj. art. 46 i 47 u.o.o.ś.7

Według art. 46 u.o.o.ś. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko wymagają projekty:

a) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów za-
gospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

b) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, ener-
getyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki od-
padami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystki i wykorzystywania 
terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administra-
cji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko;

c) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 
1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na 
obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną 
obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Uzupełnieniem art. 46 u.o.o.ś. jest art. 47 u.o.o.ś., wskazujący, że prze-
prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane 
także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, 
jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57 u.o.o.ś. 
(tj. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorem 

7 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, 
wyd. 2, Wrocław 2009, s. 136–140.
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ochrony środowiska bądź dyrektorem urzędu morskiego), organ opracowujący 
projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja 
postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na 
środowisko. 

z powyższego wynika, że procedurze ocenie oddziaływania na środowisko 
podlegają przede wszystkim projekty dokumentów o charakterze aktów plano-
wania, w większości o charakterze strategicznym, nie mających charakteru ak-
tów zawierających normy powszechnie obowiązujące. Jedynym wyjątkiem jest 
w tym wykazie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
mający charakter aktu prawa miejscowego. Ponadto inne dokumenty, nieko-
niecznie o charakterze aktów planowania8. 

W orzecznictwie administracyjnym wyraźnie podkreślono, że strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko powinna być przeprowadzona w stosunku 
do wszystkich planów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, uchwa-
lanych po 15 listopada 2008 roku (od tego dnia bowiem obowiązuje u.o.o.ś.)9.

Zestawiając powyższe regulacje, tj. art. 46 i 47 u.o.o.ś., można stwierdzić, 
że ten pierwszy ma zastosowanie do wszelkich dokumentów planistycznych, 
w tym także o charakterze normatywnym, natomiast ten drugi traktuje tylko 
o dokumentach, aktach o różnym charakterze, z wyłączeniem aktów normatyw-
nych. W obu przypadkach (art. 46 i 47 u.o.o.ś.) mamy do czynienia z ogólnym 
wskazaniem typu projektu dokumentu (aktu), w trakcie przyjmowania którego 
należy przeprowadzić procedurę oceny strategicznej. 

Odpowiedzialność za decyzję o konieczności przeprowadzenia procedury 
spoczywa na organie przygotowującym projekt dokumentu (aktu). Organ taki 
winien ocenić, czy przyjmowany dokument odpowiada cechom dokumentów 
wyliczonych w art. 46 pkt 2 i 3 oraz art. 47 u.o.o.ś. (art. 46 pkt 1 wylicza z kolei 
konkretne akty).

Wypada zauważyć, że organ, dokonując powyższej klasyfikacji, nie ma 
dowolności, gdyż zgodnie z art. 49 u.o.o.ś. powinien kierować się określony-
mi wytycznymi. Są one dość rozbudowane i ujęte w trzech grupach zagadnień, 
obejmujących:

8 J. Jendrośka, w: Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, 
Wrocław 2001, s. 258–259.

9 Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 25.01.2010 r., NK.II.AŁ0911–17/210, 
Lex nr 576447.
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– charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa 
w art. 46 i 47,

– rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, 
– cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.
o ile te trzy uwarunkowania mają charakter zamknięty, o tyle już wytycz-

ne sformułowane w poszczególnych tych grupach ujęto w katalogu otwartym 
(przepis w każdym przypadku używa zwrotu „w szczególności”). Oznacza to 
możliwość, ale i ewentualnie konieczność wzięcia pod uwagę innych okoliczno-
ści, znamiennych dla ustaleń konkretnego projektu dokumentu. 

Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek przeprowadzenia procedury 
oceny strategicznej dotyczy głównie projektów dokumentów opracowywanych 
przez odpowiednie organy administracji, ale nie tylko. Zgodnie z art. 56 u.o.o.ś. 
przepisy działu IV (tj. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”) sto-
suje się także do podmiotów opracowujących projekt dokumentu, niebędących 
organami administracji. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest 
wymagane również w wypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego doku-
mentu, o którym mowa w art. 46 lub 47 u.o.o.ś. 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowi-
sko zawiera odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, aczkolwiek jest to możliwość dość ograniczona. Przesłanki uza-
sadniające tę ewentualność można podzielić na ogólne i szczególne. 

Przesłanki ogólne uzasadniają odstąpienie tylko w odniesieniu do projek-
tów dokumentów, wynikających z art. 46 pkt 1 i 2 u.o.o.ś. i to wówczas, gdy 
organ opracowujący takie dokumenty, po uzgodnieniu z właściwymi organa-
mi, o których mowa w art. 5710 i 5811 u.o.o.ś. uzna, że realizacja postanowień 
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Odstąpienie jest zatem możliwe jedynie w wypadku dokumentów sektorowych. 
W orzecznictwie administracyjnym wyraźnie podkreślono, że odstąpienie od 

10 Chodzi tu o Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, dyrektora urzędu morskiego.

11 Chodzi tu o Głównego Inspektora Sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie może nastą-
pić bez uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w art. 57 i 58 u.o.o.ś.12

Przesłanki szczególne natomiast podzielono w zależności od typu doku-
mentu, wobec którego można zastosować wyjątek odstąpienia.

Jeżeli chodzi o dokumenty z art. 46 pkt 1 u.o.o.ś., to możliwe jest odstąpie-
nie wyłącznie wobec projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfi-
kacje przyjętych już dokumentów13. W wypadku natomiast dokumentów z art. 
46 pkt 2 u.o.o.ś., odstąpienie może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów 
stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów 
dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. 

Ponadto dla dokumentu, w stosunku do którego odstąpiono od przepro-
wadzenia procedury, należy sporządzić uzasadnienie zawierające informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 u.o.o.ś.14, a informacja o odstą-
pieniu powinna być bez zbędnej zwłoki podana do publicznej wiadomości. 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą, składającą 
się z wielu etapów15. W wyniku tych działań podmiot opracowujący dokument, 
podlegający powyższej ocenie, powinien zebrać informacje umożliwiające mu 

12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 27.04.2009 r., NK.II.KK.0911–
55/09, Lex nr 551484.

13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z 10.04.2009 r., 
NK.4.K.0911/34/2009, Lex nr 551558.

14 Zgodnie z art. 49 u.o.o.ś. przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 48 ust. 1, albo stwierdzeniu konieczno-
ści przeprowadzenia takiej oceny, o którym mowa w art. 47, bierze się pod uwagę następujące 
uwarunkowania: 1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 
46 i 47, w szczególności: a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć, b) powiązania 
z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach, c) przydatność w uwzględnieniu aspek-
tów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we 
wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, d) powiązania z problemami 
dotyczącymi ochrony środowiska; 2) rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczegól-
ności: a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 
oddziaływań, b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgra-
nicznych, c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla śro-
dowiska; 3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: a) obszary 
o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kultu-
rowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska 
lub intensywne wykorzystywanie terenu, b) formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy 
z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem mię-
dzynarodowym.

15 M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska według stanu 
prawnego na koniec stycznia 2009 r., Poznań 2009, s. 48–50.
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prawidłowe, ze środowiskowego punktu widzenia, ustalenie ostatecznej treści 
dokumentu. Są to następujące działania:

– uzyskanie uzgodnień dotyczących wymaganej treści prognozy oddziały-
wania na środowisko (art. 53 u.o.o.ś.),

– przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (art. 51 u.o.o.ś.),
– uzyskanie opinii właściwych organów (art. 54 ust. 1 u.o.o.ś.),
– zapewnienie udziału społeczeństwa (art. 54 ust. 2 u.o.o.ś.)16,
– ewentualne przeprowadzenie procedury oceny transgranicznej (art. 113 

ust. 1 u.o.o.ś.),
– przygotowanie ostatecznego projektu dokumentu wraz z pisemnym 

podsumowaniem zawierającym uzasadnienie o określonej treści (art. 55 
ust. 3 u.o.o.ś.),

– przekazanie właściwym organom przyjętego dokumentu wraz z podsu-
mowaniem oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przyję-
ciu dokumentu (art. 55 ust. 4 u.o.o.ś.),

– prowadzenie monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego do-
kumentu (art. 55 ust. 5 u.o.o.ś.). 

Organy właściwe do dokonywania uzgodnień i sporządzania opinii w ra-
mach procedury strategicznej to:

– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – w przypadku dokumentów 
opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy ad-
ministracji rządowej,

– regionalny dyrektor ochrony środowiska – w wypadku dokumentów in-
nych niż wymienione w pkt 1,

– dyrektor urzędu morskiego – w przypadku, gdy planowana realizacja 
danego dokumentu dotyczy obszarów morskich.

Kluczowym elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
jest sporządzenie dokumentacji oceny, tzw. prognozy oddziaływania na środo-
wisko, której zakres i stopień szczegółowości za każdym razem uzgadniany jest 
z organami określonymi ustawowo (art. 53 u.o.o.ś.)17. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza organ opracowujący 
projekt dokumentu, wymagającego strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko. 

16 Por. rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 3.07.2009 r., PNK.I.0911/259/2009, 
„Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2009, nr 4, s. 92, teza 2.

17 Polskie prawo ochrony środowiska..., s. 51–53.
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Ustawodawca w sposób szczegółowy wymienia informacje zawarte 
w prognozie. Zastrzega się, że powinny one być opracowane stosownie do stanu 
współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia 
szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia w proce-
sie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z nim. Powinny być 
uwzględnione także informacje zawarte w prognozach sporządzonych dla in-
nych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będą-
cego przedmiotem postępowania. 

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna spełniać wymagania wy-
nikające z art. 51 ust. 2 u.o.o.ś. Jest to dość obszerna egzemplifikacja, odnosząca 
się do rzetelnego ustalenia występującego stanu faktycznego. Dokument podda-
wany analizie powinien zawierać informacje o występujących na danym terenie 
(objętym zasięgiem opracowywanego dokumentu) składnikach środowiska oraz 
przedstawiać zakładane skutki wykonania zamierzeń, wynikających z realizacji 
opracowywanego dokumentu (zarówno w ujęciu lokalnym, jak i transgranicz-
nym)18. 

Istotne jest to, że informacje zawarte w prognozie oddziaływania na śro-
dowisko powinny być dostosowane do rozwiązań przyjętych w danym doku-
mencie, nie odnosić się natomiast do jednej z wersji projektu dokumentu, która 
przewiduje inne rozwiązania19. 

3. Procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pod pojęciem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozu-
mie się – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś. – postępowanie w sprawie oceny od-
działywania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szcze-
gólności:

– weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
– zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

18 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji… s. 148. 
19 Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 29.06.2011 r., Lex–I.4131.73.2011, 

RM, Dz.Urz. Wojew. Mazowieckiego nr 184, poz. 5664; rozstrzygniecie nadzorcze Wojewo-
dy Mazowieckiego z 14.12.2010 r., Lex.I.Mo.0911–75/10, Dz.Urz. Wojew. Mazowieckiego nr 6, 
poz. 282.
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Procedura oceny oddziaływana przedsięwzięcia na środowisko określana 
jest w doktrynie jako tzw. ocena indywidualna20. 

z kolei przedsięwzięcie jest definiowane jako zamierzenie budowlane lub 
inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzię-
cia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także 
jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.o.ś.)21.

Ustawa u.o.o.ś. dzieli planowane przedsięwzięcia na dwie grupy. Są to 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a w ich obrębie:

– planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko (tzw. przedsięwzięcia kwalifikowane, ze względu na ich 
szczególne potencjalnie negatywne znaczenie dla środowiska),

– planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko (tzw. przedsięwzięcia fakultatywne, ze względu na fa-
kultatywne przeprowadzenie wobec nich procedury indywidualnej).

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wyraźnie podkreślono, że nie 
każde zamierzenie inwestycyjne, które wymaga ustalenia warunków zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, stanowi przedsięwzięcie wymagające uzyska-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie każda inwestycja stanowi 
przedsięwzięcie mogące zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko22.

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko nie są wy-
odrębnione przez wskazanie ogólnych kryteriów, a przez indywidualne ich wy-
liczenie. Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że konstrukcję taką przyjmują przepisy 
unijne, a w prawie polskim na ich wzór rozporządzenie Rady Ministrów z 9 li-
stopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko23. 

Charakterystyczne jest zróżnicowanie typów oceny indywidualnej i wyod-
rębnienie procedury:

20 Zob. M. Górski, Aktualne regulacje prawne…, s. 50; P. Korzeniowski, Instytucje prawne 
ochrony środowiska a proces inwestycyjnobudowlany. Studium prawnoadministracyjne, War-
szawa 2012, s. 83.

21 M. Pchałek, M. Behnke, Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
w prawie polskim i UE, Warszawa 2009, s. 67–70.

22 Wyrok WSA w Gdańsku z 16.03.2013 r., II SA/Gd 689/11, Lex nr 1145747.
23 Dz.U. nr 213, poz. 1397. 
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– podstawowej,
– ponownej,
– naturowej. 
Ustawodawca zakłada przeprowadzenie procedury oceny indywidualnej 

w ramach procedury wydawania określonych decyzji administracyjnych, wy-
maganych dla określonych kategorii przedsięwzięć:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w odniesieniu do 
tzw. przedsięwzięcia kwalifikowanego oraz tzw. przedsięwzięcia fa-
kultatywnego, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko został w wymagany sposób stwierdzony 
(jest to tzw. procedura podstawowa) – obowiązek przeprowadzenia po-
wyższej procedury wynika z art. 59 ust. 1 u.o.o.ś.;

b) tzw. decyzji realizacyjnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 
18 u.o.o.ś. – w odniesieniu do przedsięwzięć, w stosunku do których była 
przeprowadzona procedura podstawowa i w jej wyniku stwierdzono po-
trzebę przeprowadzenia procedury ocen oddziaływania na środowisko 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź też w sytuacji, gdy 
organ właściwy do wydania którejś ze wskazanych decyzji stwierdzi, 
że we wniosku o jej wydanie zostały dokonane zmiany w stosunku do 
wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
wniosek o przeprowadzenie procedury może także złożyć podmiot pla-
nujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia i występujący o wydanie jed-
nej z tych decyzji (jest to tzw. procedura uzupełniająca, ponowna) – 
obowiązek przeprowadzenia powyższej procedury wynika z art. 88 ust. 
1 w zw. z art. 82 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.;

c) decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, inne-
go niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, ale 
które może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 
i które równocześnie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony; przykładowo takie decyzje 
wylicza art. 96 ust. 2 u.o.o.ś. (jest to tzw. procedura naturowa, habita-
towa) – obowiązek przeprowadzenia powyższej procedury wynika z art. 
59 ust. 2 u.o.o.ś.24 

24 Por. M. Górski, Aktualne regulacje prawne…, s. 52–53.
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Celem prowadzenia procedur oceny indywidualnej jest uzyskanie odpowie-
dzi na wiele pytań, wynikających z art. 62 u.o.o.ś. Zgodnie z tymi założeniami 
procedura ma służyć ustaleniu, poddaniu analizie oraz ocenie:

– bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na: śro-
dowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, 
wzajemne oddziaływanie między powyższymi elementami oraz dostęp-
ność do złóż kopalin,

– możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

– wymaganego zakresu monitoringu. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest, zgodnie z art. 71 ust. 1 

u.o.o.ś., aktem administracyjnym ustalającym środowiskowe uwarunkowania 
realizacji przedsięwzięcia25. Jest to akt pozytywny i konstytutywny, wywołu-
jący zmianę w porządku prawnym26. Ustalenie uwarunkowań powinno nastąpić 
w trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji, przy czym szczegól-
nym elementem takiego postępowania, w sytuacjach określonych ustawą, może 
być procedura podstawowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko27. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ma charakter sui generis 
„rozstrzygnięcia wstępnego” względem przyszłego zezwolenia na realizację 
konkretnego przedsięwzięcia i pełni względem niego w istocie funkcję prejudy-
cjalną28.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym podkreślono, że istotą postę-
powania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
rozpoznanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości zamierzonego przedsięwzięcia 
wobec środowiska i dopiero na tej podstawie określenie wpływu planowanej 
inwestycji na środowisko, a następnie warunków likwidacji lub minimalizacji 
stwierdzonych zagrożeń29. 

25 Ibidem, s. 54.
26 Postanowienie SKO we Wrocławiu z 24.03.2011 r., SKO 4136/8/11, „Orzecznictwo 

w Sprawach Samorządowych” 2011, nr 21, s. 21–29.
27 M. Górski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i procedura oceny podstawo-

wej, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009, s. 107–108. 
28 Wyrok WSA w Poznaniu z 2.03.2011 r., II Sa/Po 785/10, Lex nr 993622; wyrok WSA 

w Bydgoszczy z 4.08.2008 r., II SA/Bd 486/10, Lex nr 737734.
29 Wyrok WSA w Opolu z 27.02.2012 r., II SA/Op 592/11, Lex nr 1138691.
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Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymaga-
ne dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco zawsze lub potencjal-
nie oddziaływać na środowisko30, przed uzyskaniem tzw. decyzji realizacyjnej, 
wskazanej w art. 71 ust. 1 u.o.o.ś. Listę decyzji realizacyjnych ujęto w katalogu 
zamkniętym. 

z art. 72 ust. 1 u.o.o.ś. wynika, że w odniesieniu do określonego przed-
sięwzięcia może być wymagane uzyskanie, w określonej kolejności, więcej niż 
jednej decyzji realizacyjnej. W takiej sytuacji decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach powinna być uzyskana przed wystąpieniem o pierwszą z decyzji 
realizacyjnych i w odniesieniu do takiego przedsięwzięcia wymagane jest uzy-
skanie tylko jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 5 
u.o.o.ś.). Podobnie wymagane jest uzyskanie tylko jednej decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie 
decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia. 

Uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć 
do wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej31. Zasadą jest, że złożenie wniosku 
powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna. Od tej reguły ustawodawca przewiduje 
dwa wyjątki, mające charakter dyskrecjonalny. 

Zgodnie z art. 72 ust. 4 u.o.o.ś. złożenie wniosku może nastąpić w ter-
minie 6 lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, 
otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu wyda-
jącego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja 

30 Według WSA w Gdańsku zarówno decyzję z art. 80 u.o.o.ś., jak i decyzję o odmowie 
ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, w tym decyzję od-
mowną z art. 81 u.o.o.ś., a także decyzję z art. 84 u.o.o.ś., w której organ stwierdza brak potrze-
by przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można wydać tylko 
wówczas, gdy organ wcześniej ustali, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć, 
o jakich mowa w art. 59 u.o.o.ś. Dopiero wówczas możliwe jest wydanie w tym przedmiocie 
decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę: pozytywnej, a więc określającej środowiskowe 
uwarunkowania, bądź negatywnej, to jest odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia 
z przyczyn określonych w ustawie. Por. wyrok WSA w Gdańsku z 16.03.2012 r., II SA/Gd 689/11, 
Lex nr 1145747. 

31 Z. Bukowski, Praktyczne problemy ocen oddziaływania na środowisko w Polsce, 
w: Aktualne problemy prawa..., s. 15–18.
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planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki 
określone w tej decyzji. 

Według art. 72 ust. 4b u.o.o.ś. natomiast złożenie wniosku o wydanie de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, 
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający de-
cyzje realizacyjne, natomiast przepisy dotyczące jej wydawania powinny być 
odpowiednio stosowane także w wypadku jej zmiany.

Właściwość rzeczową i miejscową organów właściwych do wydania decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 u.o.o.ś. Zgodnie z tym 
przepisem organami właściwymi są: regionalny dyrektor ochrony środowiska, 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrek-
cji Lasów Państwowych, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach wszczynane jest na wniosek, decyzja bowiem co do zasady jest wydawana 
w takim trybie. Wyjątkiem jest przedsięwzięcie, dla którego wymagana jest de-
cyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów. W tym wypadku 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wszczynane jest z urzędu. 

Procedura podstawowa przeprowadzana jest w ramach postępowania zwią-
zanego z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach32. Ma ona 
charakter obligatoryjny w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania jest wy-
danie decyzji dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko. W przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie procedury jest fakultatywne 
w tym sensie, że o ustaleniu takiego obowiązku orzeka organ właściwy do wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w drodze postanowienia, 
uwzględniając określone uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. 
Uwarunkowania te mają charakter ogólny i choć organ musi je wszystkie prze-
analizować, to nie oznacza, że przy każdej planowanej inwestycji one zaistnieją. 
Nie każde bowiem przedsięwzięcie będzie związane z wykorzystaniem zaso-
bów naturalnych czy też będzie występowało ryzyko jego awarii. Oczywiste jest 
dlatego, że pomimo sformułowania, że należy „uwzględnić łącznie” wskazane 

32 M. Górski, Aktualne regulacje prawne…, s. 57.
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uwarunkowania, ich ocena ograniczy się tylko do tych, które realnie występują 
w danej sprawie33. 

Procedura oceny podstawowej obejmuje następujące etapy:
– złożenie i przyjęcie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-

wisko (art. 66–70 u.o.o.ś.),
– zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 79 u.o.o.ś.),
– dokonanie uzgodnienia warunków decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach34 (art. 77 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś.),
– uzyskanie opinii właściwych organów35 (art. 77 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. 

w związku z art. 78 u.o.o.ś.). 
Kluczowym dokumentem wykorzystywanym w trakcie indywidualnych 

procedur oceny oddziaływania na środowisko jest raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Celem jego opracowywania jest zebranie in-
formacji, które w powyższej procedurze powinny być zebrane i zgodnie z ustawą 
wykorzystane. 

Raport winien być traktowany jako sformalizowany środek dowodowy, sto-
sowany w odpowiednich postępowaniach administracyjnych. Jego formalizacja 
polega na tym, że u.o.o.ś. konstruuje w rozdziale 2 działu V dość rozbudowany 
zbiór wymagań, jakim tego typu dokument winien odpowiadać36. Są to wymogi 
o charakterze materialnym oraz formalnym. Raport ma charakter dokumentu 
prywatnego inwestora będącego dowodem w postępowaniu administracyjnym. 
Raport oceniany jest przez organ wydający decyzję określającą uwarunkowania 
środowiskowe, a uczestnicy postępowania mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń 

33 Wyrok WSA w Poznaniu z 13.12.2012 r., IV SA/Po 1065/12, Lex nr 1235417, teza 1.
34 Uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, bowiem 

wiąże organ administracyjny rozstrzygający w postępowaniu głównym. Treść stanowiska zajęte-
go przez organ uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która wydawana jest po uzgodnie-
niu przez organ decydujący. Postępowanie uzgodnieniowe ma wprawdzie charakter akcesoryjny 
i jest częścią szeroko rozumianego postępowania w sprawie głównej, to jego wynik jest wiążący 
dla organu prowadzącego postępowanie główne i nie może być przez ten organ samodzielnie we-
ryfikowany wówczas, gdy postępowanie, w którym wydano postanowienie uzgodnieniowe, obar-
czone jest wadami proceduralnymi. Por. wyrok WSA w Łodzi z 20.10.2011 r., II SA/Łd 810/11, 
Lex nr 1153783. 

35 Opinia jest najsłabszą formą współdziałania między organami administracji publicz-
nej i nie ma charakteru wiążącego dla organu wydającego postanowienie w przedmiocie obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Por. wyrok WSA w Kielcach 
z 5.11.2009 r., II SA/Ke 523/09, Lex nr 589135; wyrok WSA w Gdańsku z 12.01.2011 r., II SA/Gd 
698/10, Lex nr 690215.

36 Wyrok WSA w Gdańsku z 30.06.2011 r., II SA/Gd 312/11, Lex nr 898190, teza 1.
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dotyczących tego dowodu37. Z kolei sąd administracyjny nie jest uprawniony do 
kwestionowania merytorycznej zawartości raportu, gdyż może go oceniać tyl-
ko pod kątem poprawności formalnej, tj. zgodności treści raportu z przepisami 
określającymi sposób jego sporządzenia, logiki wywodów, weryfikacji sporzą-
dzenia raportu przez osobę uprawnioną38. 

Obowiązek przedłożenia raportu obciąża wnioskodawcę39. Wnioskodaw-
ca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko, zamiast raportu, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (dokument 
zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś.) wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. 
Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsięwzięcie 
może transgranicznie oddziaływać na środowisko. Należy podkreślić, że kar-
ta informacyjna przedsięwzięcia swym zakresem i treścią różni się od raportu 
i samo jej załączenie nie uzasadnia odstąpienia od sporządzenia raportu40. 

Organ określa zakres raportu w drodze postanowienia, po zasięgnięciu opi-
nii właściwych organów (tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, odpo-
wiedniego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dyrektora urzędu morskiego 
– art. 70 u.o.o.ś.). Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie. 

Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego przy sporządzaniu rapor-
tu bierze się pod uwagę stan faktyczny istniejący w momencie jego sporządze-
nia. Z tego względu, organy administracji rozstrzygając sprawę w przedmiocie 
środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia, nie mogą brać 
pod uwagę faktów, które ewentualnie zaistnieją w przyszłości, nawet jeżeli moż-
liwość zmiany tego stanu wynika, np. z postanowień w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego41. 

Od osoby sporządzającej raport wymaga się tylko wskazania nazwiska, 
nie zaś innych kryteriów czy to pod względem fachowości, czy braku powią-
zań z wnioskodawcą. Autor raportu, aby go sporządzić, musi dysponować wie-
dzą specjalistyczną z dziedziny, z którą planowane przedsięwzięcie się wiąże. 

37 Wyrok WSA w Lublinie z 31.03.2011 r., II Sa/Lu 845/10, Lex nr 993489.
38 Wyrok WSA w Olsztynie z 10.05.20011 r., II Sa/Ol 176/11, Lex nr 795681.
39 A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 67.
40 Wyrok WSA w Poznaniu z 13.12.2012 r., IV SA/Po 1065/12, Lex nr 1235417, teza 2.
41 Wyrok WSA w Olsztynie z 9.10.2009 r., II SA/Ol 439/12, Lex nr 1235180. 
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Nie oznacza to, że musi być biegłym w rozumieniu przepisów k.p.a.42 Raportu 
nie można utożsamiać z opinią biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., a do 
osoby sporządzającej raport stosować art. 84 § 2 k.p.a.43

Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko jest wymagane przede wszystkim wówczas, gdy taki obowiązek 
został stwierdzony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 82 ust. 
1 pkt 4 u.o.o.ś.), a także wtedy, gdy odpowiedni wniosek złożył do organu wła-
ściwego do wydania decyzji realizacyjnej podmiot planujący podjęcie realizacji 
przedsięwzięcia albo jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdził, że 
we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wy-
magań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 88 
ust. 1 u.o.o.ś.)44. 

Należy wyraźnie podkreślić, że przeprowadzenie oceny ponownej jest 
możliwe tylko w odniesieniu do postępowania w sprawie wydania decyzji reali-
zacyjnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 u.o.o.ś. 

Należy zatem zauważyć, że jeżeli już na samym początku realizacji przed-
sięwzięcia wszystkie jego skutki środowiskowe są dobrze znane i nie budzą wąt-
pliwości, to w zasadzie nie ma podstawy do nakładania obowiązku ponownego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli planowane przed-
sięwzięcie natomiast należy do grupy tych, których wpływ na środowisko jest 
trudny do przewidzenia lub na etapie prowadzenia postępowania w przedmio-
cie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pojawiły się co do 
tego wątpliwości, to organ administracji wydając decyzję pozytywną, kierując 
się zasadą przezorności, powinien nałożyć obowiązek ponownego przeprowa-
dzenia oceny. Obowiązku takiego nie nakłada się z kolei „zapobiegawczo”45.

Składając wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej, zainteresowany pod-
miot powinien przedłożyć raport (taka konieczność zachodzi w dwóch pierw-
szych przypadkach). Z kolei w tym trzecim przypadku, organ powinien stwier-
dzić ten obowiązek w drodze postanowienia, określając jednocześnie zakres 
raportu. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. 

42 Ustawa z 14.06.1960 r. (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej jako k.p.a.
43 Wyrok NSA w Warszawie z 19.01.2012 r., II OSK 615/11, Lex nr 1123134.
44 Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza – rozwój  perspektywy, red. W. Radecki, 

Warszawa 2010, s. 297–298.
45 Wyrok WSA w Gdańsku z 30.06.2011 r., II SA/Gd 312/11, Lex nr 898190, teza 2.
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Do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko organ jest zobowiązany wydać postanowienie o zawieszeniu postępowa-
nia w sprawie wydania decyzji (art. 88 ust. 4 u.o.o.ś.). 

Kolejnym obowiązkiem organu właściwego do wydania wskazanych powy-
żej decyzji realizacyjnych jest wystąpienie z wnioskiem o uzgodnienie warun-
ków realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów (regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), przed-
kładając określone dokumenty (art. 89 ust. 2 u.o.o.ś.). Taki wniosek powinien 
być przedłożony po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 

z kolei regionalny dyrektor ochrony środowiska powinien wystąpić do od-
powiedniego organu do wydania decyzji realizacyjnych o zapewnienie udziału 
społeczeństwa w postępowaniu oraz do właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej albo dyrektora urzędu morskiego o opinię. Na tej podstawie regional-
ny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia, które wiążą organ właściwy do wydania 
decyzji realizacyjnych (art. 92 u.o.o.ś.). 

Procedura oceny naturowej to termin prawniczy. Ustawodawca natomiast 
używa na określenie tej procedury zwrotu „ocena oddziaływania przedsięwzię-
cia na obszar Natura 2000”. Ocena naturowa jest to ocena oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko ograniczona do badania oddziaływania przedsięwzię-
cia na obszar Natura 200046. 

Jeżeli chodzi o zakres powyższej procedury, to wymagana ona jest w stosun-
ku do wszystkich pozostałych przedsięwzięć, niemających charakteru przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, albowiem w odniesieniu 
do takich przedsięwzięć ocena ich potencjalnego oddziaływania na obszary Na-
tura 2000 powinna być prowadzona w ramach procedury podstawowej i ewentu-
alnie ponownej47. Według art. 96 ust. 1 u.o.o.ś. obowiązek powyższy jest adreso-
wany do organu właściwego do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem 
realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru 
natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony. Organ ten jest bowiem zobligowany do 
rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie 

46 Instytucje prawa ochrony środowiska..., s. 298–300.
47 Wyrok WSA w Gdańsku z 26.01.2011 r., II SA/Gd 678/10, Lex nr 752603. 
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znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Katalog decyzji, uzasadniających 
odpowiednią analizę, zawiera art. 96 ust. 2 u.o.o.ś. Należy zaznaczyć, że jest to 
wyliczenie przykładowe, o czym sugeruje użyty zwrot „w szczególności”. 

Uznanie możliwości pojawienia się znaczących oddziaływań na wskazane 
obszary rodzi po stronie powyższego organu konieczność wydania postanowienia 
w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regional-
nemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów określonych w art. 96 ust. 3 
u.o.o.ś. Ten ostatni, uznając pojawienie się znaczących oddziaływań, stwierdza, 
w drodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Stwierdzenie obowiązku powinno być 
oparte na analizie otrzymanych dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 
u.o.o.ś., z łącznym uwzględnieniem uwarunkowań wskazanych w art. 63 ust. 1 
u.o.o.ś., w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
w szczególności w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów, oraz 
powinno być brane pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia 
z innymi przedsięwzięciami. W postanowieniu należy także nałożyć obowiązek 
przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 
oraz jego zakres. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze 
postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny naturowej. Następuje to 
wówczas, gdy stwierdzi, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać 
na obszar Natura 2000. 

Organem przeprowadzającym procedurę naturową jest regionalny dyrektor 
ochrony środowiska, który jest zobowiązany do wystąpienia do organu właści-
wego do wydania decyzji realizacyjnej o zapewnienie udziału społeczeństwa. 
W ramach tej procedury nie występuje obowiązek opiniowania przez właściwe 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej48. 

Po przeprowadzeniu oceny naturowej regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska jest zobowiązany do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia wa-
runków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 
2000. Ustawodawca w sposób dość dokładny wymienia przypadki, w których 
takie postanowienie może być wydane, tj z przeprowadzonej oceny oddziały-
wania wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać 
na ten obszar bądź przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na 
ten obszar, pod warunkiem że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 

48 P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010, s. 421.
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ustawy o ochronie przyrody49. Jeżeli wyżej wskazane warunki nie byłyby speł-
nione, regionalny dyrektor ochrony środowiska ma obowiązek odmowy uzgod-
nienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 

Wymagania materialne (treściowe) decyzji realizacyjnej, w kontekście ochro-
ny obszaru Natura 2000, powinny zawierać elementy analogiczne, jak decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 101 u.o.o.ś.). 

4. Procedura oceny transgranicznej

Zgodnie z art. 104 ust. 1 u.o.o.ś. procedury oceny transgranicznej przepro-
wadzane są w odniesieniu do realizacji planowanych przedsięwzięć objętych de-
cyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzjami realizacyjnymi, wynika-
jącymi z art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli w ramach postępowania w sprawie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz realizacji projektów polityki, 
strategii, planów lub programów, podlegających ocenie strategicznej. Postępo-
wanie takie jest prowadzone także na wniosek innego państwa, na którego tery-
torium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu50. 

Wskazane powyżej procedury dotyczą możliwości znaczącego transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Odrębną z kolei kategorią procedury oceny transgranicznej jest 
postępowanie przeprowadzane, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza 
granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium51. 

4.1. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzące-
go z terytorium RP dotyczące przedsięwzięć

Organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub wskazanej decyzji realizacyjnej, ma obowiązek oce-
nić potrzebę przeprowadzenia procedury transgranicznej. Stwierdzając moż-
liwość znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek 
realizacji planowanego przedsięwzięcia, ma obowiązek wydać postanowienie 

49 Ustawa z 16.04.2004 r. (t.j. Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220 ze zm.). 
50 M. Górski, Aktualne regulacje prawne..., s. 66.
51 Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005, s. 293–296.
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o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. W postanowieniu tym powinien być ustalony zakres dokumen-
tacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania (wykaz tej dokumen-
tacji wynika z art. 108 ust. 4 u.o.o.ś.) oraz obowiązek sporządzenia tej doku-
mentacji przez wnioskodawcę, w języku państwa, na którego terytorium może 
oddziaływać przedsięwzięcie. Jednocześnie organ ten ma obowiązek przekazać 
informację Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o możliwości trans-
granicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Ponadto Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska winien uzyskać od tego organu odpowiednie dokumenty, wynikają-
ce z art. 108 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś. (m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko). Następnie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu 
powyższej informacji ma obowiązek powiadomienia o tym państwo, na które-
go terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać. Powiadomienie powinno 
nastąpić niezwłocznie, czyli najszybciej jak to możliwe. Ustawa o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wskazuje treść takiego 
powiadomienia. Winno ono zawierać informację o decyzji, która ma być dla tego 
przedsięwzięcia wydana oraz organ właściwy do jej wydania. Do powiadomie-
nia ma być załączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Winien być również 
zaproponowany termin na odpowiedź i czy państwo jest zainteresowane uczest-
nictwem w takim postępowaniu. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, Gene-
ralny Dyrektor Ochrony Środowiska, w porozumieniu z organem administracji 
przeprowadzającym ocenę indywidualną, uzgadnia z tym państwem terminy 
etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości 
udziału w postępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa 
oraz przekazuje temu państwu stosowną dokumentację. 

Konsultacje z organami zainteresowanego państwa prowadzi organ admi-
nistracji przeprowadzający postępowanie (za pośrednictwem Generalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska) albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. Przedmiotem 
konsultacji są środki eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziały-
wania na środowisko. 

Uwagi i wnioski dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone 
przez zainteresowane państwo powinny być rozpatrzone przy wydawaniu posta-
nowień uzgadniających, z kolei uwagi i wnioski wypływające z przeprowadzonej 
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w zainteresowanym państwie procedury ocen oddziaływania na środowisko 
– przy wydawaniu odpowiedniej decyzji. Decyzja taka nie może być wydana 
przed zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaną decyzję powi-
nien przekazać zainteresowanemu państwu. 

4.2. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzące-
go z terytorium RP dotyczące projektowanych dokumentów

Postępowanie dotyczące dokumentów w przypadku transgranicznego od-
działywania jest podobne do postępowania transgranicznego w stosunku do 
przedsięwzięć. Ewentualne przeprowadzenie powyższego postępowania po-
winno być poddane ocenie przez organ przeprowadzający każdą strategiczną 
procedurę ocen oddziaływania na środowisko i przy stwierdzeniu możliwości 
znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realiza-
cji dokumentu, odpowiedni organ informuje Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, w trybie niezwłocznym, przekazując mu projekt dokumentu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzone w języku zainteresowa-
nego państwa. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powinien następnie po-
wiadomić zainteresowane państwo, dołączając dokumenty powyżej wskazane 
oraz zaproponować termin oczekiwania na odpowiedź o ewentualnej chęci włą-
czenia się w postępowanie52. 

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, to ustalane są terminy etapów postępo-
wania. Prowadzone są także konsultacje (pośrednio lub bezpośrednio przez Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Środowiska). Wyniki tych konsultacji należy roz-
patrzyć przed ostatecznym przyjęciem dokumentu. Przyjęty dokument powinien 
być przekazany zainteresowanemu państwu.

4.3. Postępowanie transgraniczne w przypadku oddziaływania pochodzą-
cego z innego państwa

Postępowanie transgraniczne dotyczące skutków pochodzących z innego 
państwa ma charakter samodzielny53. Nie jest związane z inną procedurą oceny 

52 E. Iwanek-Chachaj, Ocena oddziaływania na środowisko, w: Prawo ochrony środowi-
ska, red. J. Stelmasiak, Warszawa 2009, s. 115.

53 J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Ko-
mentarz, Warszawa 2008, s. 163.
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oddziaływania na środowisko na terytorium Polski, bowiem taka tam nie jest 
prowadzona. Powinna zatem być prowadzona na terenie innego państwa i w jej 
wyniku stwierdzona zostanie możliwość pojawienia się oddziaływań powodo-
wanych przez planowane przedsięwzięcie bądź projektowany dokument na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie także przygotowana dokumentacja do-
tycząca tych możliwych oddziaływań. W tym zakresie ustawodawca podkreśla 
rolę dwóch organów, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska. 

Obowiązkiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest niezwłocz-
ne przekazanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze 
względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
odpowiedniej dokumentacji po jej otrzymaniu. 

z kolei regionalny dyrektor ochrony środowiska, po stwierdzeniu zasad-
ności przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziały-
wania na środowisko, powinien wyłożyć do wglądu dokumenty przygotowane 
w języku polskim i przeprowadzić postępowanie związane z udziałem społe-
czeństwa, zbierając tym samym przedłożone uwagi i wnioski. Następnie na tej 
podstawie regionalny dyrektor przygotowuje i przedkłada Generalnemu Dyrek-
torowi Ochrony Środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia lub 
dokumentu, przekazywanego następnie właściwemu państwu. Otrzymane roz-
strzygnięcie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje regionalnemu 
dyrektorowi, a ten winien podać do publicznej wiadomości informację o tej de-
cyzji lub dokumencie i o możliwościach zapoznania się z ich treścią. 

Podsumowanie

z powyższych wywodów wynika, że procedury ocen oddziaływania na 
środowisko mają dostarczyć organom podejmującym rozstrzygnięcie w danej 
sprawie, a także organom uzgadniającym rozstrzygnięcie oraz wszystkim innym 
podmiotom włączonym w proces decyzyjny, w tym zwłaszcza społeczeństwu, 
niezbędnych informacji na temat skutków planowanego dokumentu lub przed-
sięwzięcia dla środowiska. Należy pamiętać, że ilekroć jest mowa o oddziaływa-
niu na środowisko, to jest to równoznaczne z oddziaływaniem na zdrowie ludzi. 

Oceny oddziaływania na środowisko są instytucją procesową. Wymóg ich 
przeprowadzenia jest niezbędnym elementem procesu decyzyjnego. Należy mieć 



375Procedury ocen oddziaływania na środowisko

jednak na uwadze, że wynik ocen oddziaływania na środowisko nie ma charak-
teru rozstrzygającego, aczkolwiek ustalenia, jakie nastąpią podczas tych ocen, 
muszą być brane pod uwagę. Procedura ocen oddziaływania na środowisko jest 
dlatego wyrazem nie tylko zasady przezorności, ale także i zrównoważonego 
rozwoju. Procedura ta zapewnia, że aspekty środowiskowe będą traktowane na 
równi z czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i innymi warunkami, jakie 
organ administracji powinien rozważyć podczas procesu decyzyjnego. 

PROceDUReS OF eNViRONMeNtAL iMPAct ASSeSMeNt

Summary

Procedures of environmental impact assessment are one one most important in-
struments for environmental protection whose aim is greening of the ecomonic and in-
vestment processes. This paper shows classification of the procedures of environmental 
impact assessment, indicates their similarities and also their course.

Translated by Anna Barczak

Keywords: environmental law





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 812 2014acta iuRis stetiNeNsis 5

Katarzyna święch-Kujawska* 
Uniwersytet Szczeciński

ZWiĄZKi RODZiNNe A ZWOLNieNiA W PODAtKU  
OD SPADKóW i DAROWiZN

Streszczenie

Jednym z podatków majątkowych jest podatek od spadków i darowizn, któremu 
podlega nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizycz-
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rodzinne uwzględnione przez ustawodawcę w konstrukcji prawnej podatku. Przyjęto 
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dzy zbywcą a nabywcą własności rzeczy i praw majątkowych, tym wysokość podatku 
jest niższa. Regule tej podporządkowano również element fakultatywny w konstrukcji 
podatku – zwolnienia podatkowe. 

Zakresem opracowania objęto kwestie relacji zachodzących między zwolnieniami 
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sków zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowym. 
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Wprowadzenie

Na aktualnie obowiązujący polski system podatkowy składa się kilkana-
ście podatków, które można klasyfikować według kilku odmiennych kryteriów. 
Jednym z nich jest kryterium przedmiotowe – uwzględniające przedmiot opo-
datkowania. Zgodnie z nim wyróżnia się między innymi podatki majątkowe, 
w których najogólniej mówiąc przedmiotem opodatkowania jest majątek. Opo-
datkowaniu może przy tym podlegać sam fakt władania nim lub zmiany w sub-
stancji majątkowej. Podatkiem o takim charakterze jest bez wątpienia podatek 
od spadków i darowizn1. Zakresem opodatkowania objęto w nim przysporzenia 
majątkowe, o ile są one nieodpłatne i nie zostały wyłączone z zakresu przed-
miotowego ustawy. Podatnikami wymienionego podatku są natomiast osoby fi-
zyczne będące nabywcami własności rzeczy i praw majątkowych, na zasadach 
i w warunkach określonych w ustawie. Za najbardziej charakterystyczną cechę 
podatku od spadków i darowizn można jednak uznać powiązanie jego konstruk-
cji z sytuacją rodzinną podatnika. Ta bowiem w bezpośredni sposób determinuje 
wysokość obciążenia podatkowego. Warto przy tym dodać, że nawiązanie takie 
stosowane było już w podatkach majątkowych w starożytnej Grecji i Rzymie2. 
Kolejne konstrukcje obowiązującego w Polsce podatku spadkowego również 
uwzględniały wspomniane relacje. 

Biorąc z kolei pod uwagę elementy konstrukcyjne podatku, należy wska-
zać, że jednym z nich są zwolnienia podatkowe. Wprawdzie traktowane są jako 
element fakultatywny w konstrukcji ustawy podatkowej, jednak niepodważalna 
jest ich rola w kształtowaniu wysokości obciążenia podatkowego.

Powyższe przesłanki dały asumpt do podjęcia rozważań mających na celu 
ustalenie, jakie relacje zachodzą między związkami rodzinnymi a zakresem 
zwolnień podatkowych w podatku od spadków i darowizn. W celu komplekso-
wego omówienia problematyki, analizą objęto także zasady stosowania zwolnień 
we wskazanym podatku. 

1 Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2009, nr 93, poz. 768 
z późn. zm.).

2 N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Warszawa 1996, s. 72.
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1.  Związki rodzinne a przynależność do grupy podatkowej

Rozważania należy jednak rozpocząć od wskazania, że na gruncie usta-
wy dokonano podziału podatników na grupy podatkowe. Zgodnie z deklaracją 
ustawodawcy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego sto-
sunku nabywcy do osoby, od której, lub po której, zostały nabyte rzeczy i prawa 
majątkowe. Charakter podatku oraz wyrażona w powyższy sposób reguła po-
zwalają na stwierdzenie, że im bliższy jest związek rodzinny pomiędzy zbywcą 
a nabywcą, tym wyższa jest grupa podatkowa, do której nabywca został zali-
czony. To z kolei w bezpośredni sposób rzutuje na sytuację podatkową nabyw-
cy. Uprzedzając dalsze rozważania, należy zauważyć, że wysokość podatku dla 
nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej jest najniższa. Z kolei do 
poszczególnych grup podatkowych zaliczono następujących nabywców:

do grupy I  –  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, 
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,

do grupy II  –  zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych 
i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeń-
stwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, mał-
żonków innych zstępnych,

do grupy III  –  innych nabywców.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, 

a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych3.
Jak wynika z przytoczonego przepisu, ustawodawca dokonując przypo-

rządkowania podatników do grup podatkowych uwzględnił więzi o charakterze 
obiektywnym, ale i formalnym4. Nie posłużono się przy tym pojęciami „pokre-
wieństwa” i „powinowactwa”, wymieniając w bezpośredni sposób osoby zali-
czone do poszczególnych grup podatkowych. Zabieg taki należy uznać za ce-
lowy, zwłaszcza w odniesieniu do skutków wywołanych orzeczeniem rozwodu 
małżonków. Rozwód nie powoduje bowiem ustania powinowactwa, wynikające-
go z wcześniej zawartego związku małżeńskiego. W związku z tym posłużenie 
się przez ustawodawcę kategorią powinowactwa powodowałoby pozostawanie 

3 Sformułowanie to jako nieprecyzyjne i związane z wątpliwościami interpretacyjnymi po-
winno ulec weryfikacji; por. J. Głuchowski, P. Smoleń, Klasyfikacja podatników na gruncie usta-
wy o podatku od spadków i darowizn, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, t. XVI, s. 338 i nast.

4 Por. ibidem, s. 331.
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w drugiej grupie podatkowej rodzeństwa małżonków, wobec których orzeczono 
prawomocnie rozwód5. 

Należy przy tym zauważyć, że reguła powyższa nie znalazła zastosowania 
wobec teściów (ustawodawca nie użył sformułowania rodzice małżonka, a wła-
śnie teściowie). Można jednak przyjąć, że jest to świadoma, racjonalna decyzja 
ustawodawcy, u podstaw której leżą względy natury społecznej, rodzinnej. 

Charakteryzując przynależność do grup podatkowych zasadne wydaje się 
odniesienie do następujących kwestii. Przede wszystkim wskazać należy na nie-
konsekwencję ustawodawcy dotyczącą wspomnianej deklaracji respektowania 
bliskich związków rodzinnych, a praktyczną jej realizacją – w odniesieniu do 
tzw. kuzynostwa. Mimo bliskiego pokrewieństwa osoby te zaliczane są do trze-
ciej grupy podatkowej, podczas gdy małżonkowie rodzeństwa małżonków (oso-
by obce) zostały zaliczone do drugiej grupy podatkowej. 

Poza tym, jak wskazuje praktyka, zaliczenie do konkretnej grupy związa-
ne jest z wątpliwościami interpretacyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza „małżonków 
innych zstępnych”. Wykładnia cytowanego przepisu powinna w pierwszej kolej-
ności uwzględniać stopień pokrewieństwa między nabywcą a zbywcą majątku. 
Podkreślić należy, że pojęcie zstępnego jest ograniczone do krewnych w linii 
prostej. Zstępni to krewni pochodzący od wspólnego przodka w linii prostej6. 
Mając powyższe na względzie, należy uznać, że małżonkami innych zstępnych 
są: żona wnuka, prawnuka, mąż wnuczki, prawnuczki. Określenie „małżonko-
wie innych zstępnych” nie odnosi się więc do małżonków zstępnych rodzeństwa, 
ponieważ dotyczy małżonków innych niż zięć i synowa7.

2.  Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn  
– zakres i zasady stosowania

Jak podkreślono na wstępie, na wysokość opodatkowania w bezpośredni 
sposób wpływają również pozostałe elementy konstrukcyjne podatku. Wśród 
nich szczególne miejsce zajmują zwolnienia podatkowe. Określane są jako stany 

5 Por. K. Chustecka, Podatek od spadków i darowizn w 2008 roku, Warszawa 2008, s. 99.
6 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006, s. 18.
7 Wyrok NSA z 7.04.2000 r., I SA/Gd 79/98, Lex nr 44324; wyrok NSA z 25.04.1995 r., SA/

Łd 1645/94, „ONSA” 1996, z. 3, poz. 109.
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faktyczne lub prawne podlegające zakresowi podmiotowo-przedmiotowemu 
ustawy, ale wyłączone na mocy przepisu z opodatkowania8. 

Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych przywilejów podatkowych 
należy zaznaczyć, że katalog zwolnień obowiązujących na gruncie ustawy o po-
datku od spadków i darowizn można uznać za stosunkowo szeroki9. Jego wytycze-
nie wynika przede wszystkim z respektowania względów społecznych i uznania 
możliwości przyczyniania się do powstania transferowanego nieodpłatnie majątku 
przez członków rodziny. To z kolei czyni opodatkowanie bezzasadnym.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym podstawowe znaczenie ma 
zwolnienie określone w art. 4a10 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 
Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa nowelizująca weszła w życie na mocy 
art. 5 tej ustawy z dniem 1 stycznia 2007 roku. Oznacza to, że ma ona zastoso-
wanie do stanów faktycznych zaistniałych pod jej rządami. Ponieważ jednak są 
takie stany faktyczne, których skutki trwają w czasie, ustawodawca, zamierzając 
uniknąć niejasności, zawarł w ustawie nowelizującej przepis przejściowy, jakim 
jest art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej. Zgodnie z nim do nabycia własności rze-
czy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie tejże 
ustawy, zastosowanie mają przepisy ustawy nowelizowanej w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. w brzmie-
niu sprzed 31 stycznia 2006 roku. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że 
zwolnienie od podatku od spadku i darowizn ma zastosowanie do rzeczy i praw 
majątkowych nabytych po 1 stycznia 2007 roku. W wypadku nabycia własności 
rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, decydujące znaczenie dla 
możliwości skorzystania ze zwolnienia ma data nabycia spadku, a nie stwierdze-
nie jego nabycia11. Datą tą jest moment otwarcia spadku, które następuje z chwilą 
śmierci spadkodawcy12. 

8 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001, s. 57; por. W. Nykiel, 
Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002, s. 46.

9 Por. A. Drwiłło, Charakter prawny podatku od spadków i darowizn, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2007, t. XVII, s. 545.

10 Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 4 Ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku 
od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U nr 222, 
poz. 1629). 

11 Wyrok WSA z 4.09.2012 r., I SA/Łd 605/12; wyrok NSA z 12.06.2008 r., II FSK 606/08; 
wyrok NSA z 12.06.2008 r., II FSK 329/08.

12 Por. art. 924, art. 925 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.). 
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Przechodząc do omówienia istoty zwolnienia, należy wskazać, że zgodnie 
z powołanym art. 4a, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, oj-
czyma i macochę, jeżeli: 

a) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu na-
czelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania 
obowiązku, a w wypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 
6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzające-
go nabycie spadku; 

b) udokumentują – gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub pole-
cenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie 
od tej samej osoby w kresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastą-
piło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych 
ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku określoną dla na-
bywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej – ich otrzymanie 
dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachu-
nek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 
lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa wyżej, zostaje wyłączony, gdy:
a) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej 

osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio na-
bytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku określonej dla nabyw-
ców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej lub

b) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu nota-
rialnego13; w tym wypadku należy podzielić pogląd wyrażony w jednym 
z wyroków sądu administracyjnego, zgodnie z którym ustawodawca nie 
ustanawia jako koniecznego warunku, aby stroną umowy notarialnej 
była osoba nabywająca prawo majątkowe (np. służebność osobistą) i aby 
nabycie tego prawa jako osoby trzeciej w wyniku umowy notarialnej za-
wartej pomiędzy innymi osobami, pozbawiałoby ją prawa określonego 
w tym przepisie14.

13 Por. S. Brzeszczyńska, Podatek od spadków i darowizn, Warszawa 2009, s. 124.
14 Wyrok WSA z 5.09.2012 r., ISA/Bd 627/12.
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Analiza przytoczonych rozwiązań prawnych pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków. Zakres podmiotowy zwolnienia jest relatywnie sze-
roki; mogą z niego korzystać nabywcy zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej 
z wyłączeniem teściów, zięciów i synowych15. 

Zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje natomiast wszelkie sposoby 
opodatkowanego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych między wska-
zanymi podmiotami; jest więc najszerszy z możliwych. Zwolnienie nie zosta-
ło też ograniczone kwotowo, co pozwala na uznanie go za jedno z najbardziej 
prorodzinnych rozwiązań na gruncie całego systemu podatkowego16. Warunki 
formalne zastosowania zwolnienia są również relatywnie proste do spełnienia. 

Skutkiem ich niezachowania jest opodatkowanie nabycia własności rzeczy 
i praw majątkowych na zasadach ogólnych, określonych dla nabywców zaliczo-
nych do pierwszej grupy podatkowej. Nie oznacza to jednak, że brakuje jakich-
kolwiek wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania wskazanej regu-
lacji.

Istota i rola wskazanych warunków formalnych dla stosowania preferencji 
podatkowej skłania do pogłębionej analizy regulacji prawnych w tym zakresie. 

Odnosząc się do obowiązku zgłoszenia, szczególną uwagę należy zwrócić 
na zachowanie ustawowego terminu dla dokonania tej czynności. Jest to bowiem 
termin prawa materialnego, a zatem jest nieprzekraczalny i nieprzywracalny17. 
W orzecznictwie wskazano również, że ustawodawca wyznaczył przedział 
czasowy, w którym zgłoszenie winno być dokonane, a zatem nieskuteczne jest 
dokonanie stosownego zgłoszenia zarówno po tym terminie, jak i przed nim 
i w związku z tym nie prowadzi do zwolnienia od opodatkowania18. Początek 

15 Por. J. Banach, Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy 
lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, „Biuletyn Skarbowy” 2009, nr 6, s. 9; D. Rynkie-
wicz, Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13, s. 238 i nast.

16 Przyjęcie takiej formuły wpływa jednocześnie na zmniejszenie efektywności opodatko-
wania; por. P. Smoleń, Zmiany w podatku od spadków i darowizn, w: Księga Jubileuszowa Profe-
sora Ryszarda Mastalskiego pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec. Stanowienie i stosowanie 
prawa podatkowego, Wrocław 2009, s. 413.

17 Por. wyrok WSA z 19.02.2010 r., I SA/Kr 1822/09, Lex nr 576037; wyrok WSA 
z 29.07.2009 r., I SA/Sz 342/09, Lex nr 512631; wyrok WSA z 8.10.2009 r., III SA/Wa 577/09, 
Lex nr 528239; wyrok WSA z 17.03.2009 r., I SA/Wr 1024/08, Lex nr 493569; wyrok WSA 
z 7.07.2009 r., I SA/Gl 214/09, Lex nr 512644; wyrok WSA z 28.05.2009 r., III SA/Po 102/09, Lex 
nr 508770; wyrok WSA z 4.12.2008 r., I SA/Gd 678/08, Lex nr 519982.

18 Wyrok WSA z 11.03.2010 r., I SA/Łd 1022/09, Lex nr 590736.
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biegu terminu również został precyzyjnie określony i jest nim odpowiednio 
dzień powstania obowiązku podatkowego lub uprawomocnienia się postanowie-
nia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W związku z tym przy nabyciu wła-
sności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia i przy potwierdzeniu 
tego faktu notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, początkiem biegu ter-
minu jest dzień nabycia spadku, a nie sporządzenia notarialnego poświadczenia 
dziedziczenia. Jedynym odstępstwem od przedstawionego sposobu wyliczenia 
początku biegu terminu zgłoszenia jest przyjęcie ustawowej zasady, w myśl któ-
rej nabywca, który dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątko-
wych po upływie wskazanych terminów, nie utraci prawa do zwolnienia, o ile 
zgłosi fakt nabycia rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbo-
wego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się 
o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości 
o ich nabyciu19.

Dokonując zgłoszenia należy również uwzględnić fakt, że powinno być ono 
dokonane na stosownym formularzu, którego wzór został określony w rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów20. W przypadku, gdy ze zwolnienia zamierza skorzy-
stać więcej niż jeden nabywca majątku, to każda z tych osób powinna dokonać 
takiego zgłoszenia21. 

Jak wskazano, kolejnym, ale i równorzędnym warunkiem formalnym oma-
wianego zwolnienia jest konieczność udokumentowania nabycia, co jest jednak 
ograniczone do nabycia w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy środków 
pieniężnych, których wartość w okresie podlegającym ustawowej kumulacji 
przekracza kwotę wolną, ustaloną dla nabywców zaliczonych do pierwszej gru-
py podatkowej. W takim wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na enume-
ratywnie wskazany sposób dokonania czynności udokumentowania. Nabywca 
musi dysponować dowodem przekazania środków pieniężnych na jego rachunek 
bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędno-
ściowo-kredytową lub przekazem pocztowym. W związku z tym żaden inny 
sposób przekazania darowizny nie uprawnia nabywcy do skorzystania z charak-
teryzowanego zwolnienia.

19 Por. S. Babiarz, Zwolnienie podmiotowe z art. 4a oraz projekty zmian ustawy o podatku 
od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 10, s. 33–34.

20 Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o naby-
ciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. nr 243, poz. 1762 z późn. zm.).

21 Por. wyrok WSA z 3.03.2010 r., III SA/Po 35/10, Lex nr 576289.
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Katalog pozostałych zwolnień od podatku został określony postanowienia-
mi art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jedną z charakterystycz-
nych cech tego katalogu jest powiązanie możliwości skorzystania ze zwolnienia 
z przynależnością do określonej grupy podatkowej. Pozwala to na wyróżnienie 
zwolnień adresowanych odpowiednio do nabywców zaliczonych do pierwszej, 
drugiej i trzeciej grupy podatkowej. Poza tym rozróżnieniem zwolnienia podat-
kowe wykazują wiele cech wspólnych, nie stanowiąc jednak homogenicznej gru-
py; odmienne pozostają warunki oraz cele ich zastosowania. 

W związku z zakreślonym tematem opracowania charakterystyka prefe-
rencji podatkowych zostanie przedstawiona z uwzględnieniem powiązań rodzin-
nych między nabywcą a zbywcą majątku, uwidocznionych w przynależności do 
grupy podatkowej.

W pierwszej kolejności należy zaprezentować te ze zwolnień, które znajdu-
ją zastosowanie tylko wobec nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podat-
kowej. Zwolnieniem takim bez wątpienia objęte jest nabycie w drodze darowizny 
pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wy-
sokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców 
łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeże-
li pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia 
ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę 
domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nie-
ruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz 
z odsetkami. Jak widać, zwolnienie to jest limitowane kwotowo, a warunkiem 
jego wykorzystania jest przeznaczenie otrzymanej darowizny na jeden z celów 
mieszkaniowych wymienionych enumeratywnie w ustawie. W kontekście scha-
rakteryzowanego uprzednio zwolnienia, określonego w art. 4a ustawy, należy 
stwierdzić, że to ostatnie wydaje się być korzystniejsze dla podatników. Prak-
tyczne zastosowanie zwolnienia zostaje ograniczone do nabywców będących 
teściami, zięciami i synowymi, które to osoby zostały podmiotowo wykluczone 
z możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 4a ustawy o podatku 
od spadków i darowizn. 

Poza tym wyłącznie nabywcy zaliczeni do pierwszej grupy podatkowej pod-
legają zwolnieniu podatkowemu w wypadku nabycia własności rzeczy lub praw 
majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Jak wskazuje 
literalne brzmienie przepisu, jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia, 
poza przynależnością do grupy podatkowej, jest brak odpłatności związanej ze 
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zniesieniem współwłasności. Należy też zauważyć, że powołany przepis odnosi 
się do ogólnej kategorii współwłasności bez względu na źródło jej powstania.

Do wskazanej grupy preferencji podatkowych należy zaliczyć również 
zwolnienie, którego źródłem są postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o podat-
ku od spadków i darowizn. W myśl powołanego przepisu zwalnia się od podatku 
nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego 
przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posia-
daczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod 
warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele 
mieszkaniowe. Zwolnienie to należy ocenić jako anachroniczne, wobec możli-
wości korzystania przez małżonków z wcześniej wskazanego zwolnienia z art. 
4a ustawy, które jako obwarowane mniejszym rygoryzmem formalnym wydaje 
się być korzystniejsze.

Drugą z kategorii zwolnień, którą można wyodrębnić ze względu na więzi 
rodzinne, stanowią te, które adresowane są do nabywców zaliczonych zarówno 
do pierwszej, jak i drugiej grupy podatkowej. Są to zatem zwolnienia, z których 
korzystać może szerszy krąg nabywców. Konsekwencję tego stanowi określe-
nie wielu dodatkowych warunków formalnych, których niezachowanie skutkuje 
utratą prawa do zwolnienia. Podstawowy jest przy tym sposób nabycia zwol-
nionych z opodatkowania rzeczy i praw majątkowych, który został ograniczony 
do dziedziczenia. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy jest to dziedziczenie 
ustawowe czy testamentowe. Można więc przyjąć, że ustawodawca uznał za 
uprzywilejowane podatkowo nieodpłatne nabycie majątku w związku ze śmier-
cią spadkodawcy. 

Wśród tej grupy przywilejów podatkowych podstawowe znaczenie ma 
zwolnienie określone w art. 4 ust 1 pkt 5a ustawy. Związane jest ono z nabyciem 
w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni miesz-
kaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli nie posiada 
ona żadnego tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego (albo 
posiadając je dokona jego przeniesienia na warunkach określonych w ustawie) 
oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia; warunek ten uważa 
się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności 
tego lokalu na nabywcę. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn, 
od podatku zwalnia się nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego 
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przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia 
mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do 
użytku w gospodarstwie domowym. Brakuje w tym przypadku ograniczenia 
kwotowego zwolnienia, co można uznać, wobec zróżnicowanego poziomu za-
możności spadkodawców, za respektowanie zasady równego traktowania podat-
ników. 

Realizacji celów społecznych służy również zwolnienie nabycia przez oso-
by zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Praktyczne stosowanie cytowanego przepisu wywo-
łuje wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do określonego wy-
mogu zabezpieczania i konserwowania zabytku zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Jak stwierdzono w orzecznictwie, zabezpieczenie i konserwacja 
polega na ciągłym i systematycznym działaniu, mającym na celu zabezpiecze-
nie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 
dokumentowanie tych działań, ponadto działania mające na celu wyekspono-
wanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku w tym, jeżeli istnieje taka 
potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych 
działań (prace rekonstrukcyjne), oraz podejmowanie prac budowlanych przy za-
bytku. Należy jednak pamiętać, że po wpisie nieruchomego zabytku do rejestru 
zabytków, prawa i obowiązki administracyjno-prawne, a więc i te polegające na 
konieczności zabezpieczenia i konserwacji zabytku, obciążają przede wszystkim 
jego właściciela oraz użytkownika wieczystego, osobę korzystającą z zabytku 
pod innym tytułem prawnorzeczowym (np. użytkownik) lub zobowiązaniowym 
(np. dzierżawca, najemca), a także jednostkę organizacyjną posiadającą nieru-
chomość w trwałym zarządzie. Ratio legis przedmiotowego zwolnienia ma na 
celu udzielenie w ten sposób pomocy właścicielowi (posiadaczowi) zabytków 
stanowiących nieruchomość w ich utrzymaniu22. 

Kolejną grupę zwolnień podatkowych, wyróżnionych ze względu na gru-
pę adresatów stanowią preferencje adresowane do wszystkich nabywców ( bez 
względu na przynależność do grupy podatkowej). Dokonując z kolei ich we-
wnętrznej typologii, należy stwierdzić, że większość z nich związana jest z na-
byciem gospodarstwa rolnego lub składników majątku związanych z jego pro-
wadzeniem. I tak, w myśl postanowień art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od 

22 Wyrok NSA z 4.06.2013 r., II FSK 1990/11; wyrok WSA z 5.05.2011 r., SA/Kr 256/11.



388 Katarzyna Święch-Kujawska

podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

– budynków mieszkalnych,
– budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub 

specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem ho-
dowlanym,

– urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, 
pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców – pod warunkiem, że 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieru-
chomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład 
gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo 
rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od 
dnia nabycia. 

Zwolnienie to ma służyć rozwojowi gospodarki rolnej. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w praktyce transfer majątku następuje najczęściej między członkami rodziny, 
można uznać, że zwolnienie to powinno również służyć realizacji promocji go-
spodarstw rodzinnych w ramach konstytucyjnie wyznaczonego kierunku kształ-
towania ustroju rolnego państwa. Warto podkreślić, że jedynym warunkiem 
umożliwiającym wykorzystanie zwolnienia jest deklaracja podatnika o jego 
dalszym prowadzeniu przez okres wskazany w cytowanym przepisie. Braku-
je natomiast dookreślenia, że gospodarstwo powinno być prowadzone w stanie 
niepogorszonym. Poza tym należy wskazać, że w orzecznictwie został wyrażo-
ny pogląd, zgodnie z którym w sytuacji, gdy z akt postępowania podatkowego 
w zakresie podatku od spadków i darowizn wynika, że w skład masy spadko-
wej wchodziło gospodarstwo rolne, to organ podatkowy w ramach obowiązku 
wynikającego z art. 121 § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
podatkowa23 powinien poinformować strony o możliwości skorzystania z prefe-
rencji podatkowej określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 28 lipca 1983 roku 
o podatku od spadków i darowizn. Takie działanie należałoby potraktować jako 
realizację zarówno zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób 
budzący zaufanie do organów podatkowych, jak i zasady udzielania przez organ 
podatkowy stronom niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa po-
datkowego24. Wprawdzie powołane orzeczenie dotyczy konkretnego zwolnienia, 

23 T.j. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.
24 Wyrok NSA z 15.05.2012 r., II FSK 2138/10.
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to analogiczne reguły działania organów podatkowych mogą być stosowane do 
pozostałych zwolnień podatkowych. Jest to swoista zmiana w traktowaniu prefe-
rencji podatkowych i interpretacji zasad postępowania podatkowego. 

Ze zwolnienia podatkowego korzysta również nabycie praw do wkładów 
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych. Także 
i w takim przypadku zwolnienie nie jest obwarowane dodatkowym warunkiem 
odnoszącym się do sposobu nabycia. 

Do zwolnień o podobnym charakterze zaliczyć należy nabycie przez rol-
nika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów 
i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od 
daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom 
trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia. Możliwość 
skorzystania z tego zwolnienia została, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi 
regulacjami, znacznie ograniczona. Przede wszystkim nabywca w dniu nabycia 
musi być rolnikiem. Poza tym nabywca, który dokona zbycia wskazanych rze-
czy, traci prawo do zwolnienia. W takim wypadku wartość nabytych pojazdów 
i maszyn podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Poza powyżej wskazanymi, zwolnieniem podatkowym objęto także naby-
cie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego:

– dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy 
oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twór-
czością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub 
publicystyczną,

– zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także 
zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienni-
czych na okres nie krótszy niż 2 lata.

Literalne brzmienie powołanego przepisu wskazuje, że generalnym warun-
kiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia jest sposób nabycia majątku, 
którym jest nabycie go w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego. Poza tym 
nie określono minimalnego okresu posiadania nabytych rzeczy. Zatem ich zbycie 
po powstaniu obowiązku podatkowego nie skutkuje utratą prawa do zwolnienia. 

Specyficzny charakter mają również kolejne zwolnienia określone w art. 4 
ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pierwsze z nich respektuje odszkodo-
wawczy charakter świadczeń i związane jest z nabyciem w drodze spadku prawa 
do rekompensaty w rozumieniu Ustawy z 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do 
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rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej25.

Szczególny, ze względów społecznych, charakter ma zwolnienie nabycia 
w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą 
lub prowadzące rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej26, pieniędzy lub innych rzeczy pod 
warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzy-
mania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem 
pieczy zastępczej. Zwolnienie i jego konstrukcja są bezpośrednim następstwem 
wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem 
tego aktu prawnego jest ochrona dobra dzieci, która ma być realizowana przez 
instytucjonalną i skuteczną pomoc dla rodzin przeżywających trudności w opie-
kowaniu się i wychowywaniu dzieci. W związku z tym rozwiązania podatkowe 
sprzyjające realizacji celów pozapodatkowych należy ocenić pozytywnie.

Powyższe rozważania dotyczące zwolnień w podatku od spadków i daro-
wizn powinny być uzupełnione o wskazanie, że dodatkowy warunek ich stoso-
wania został określony w art. 4 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 
Zgodnie z nim, wszystkie zwolnienia określone w ustawie stosuje się, jeżeli 
w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo 
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

Podsumowanie

Reasumując, należy podkreślić, że katalog zwolnień w podatku od spadków 
i darowizn można uznać za szeroki. Jest on skorelowany z regułą leżącą u pod-
staw konstrukcji tego podatku, a stanowiącą, że o wysokości świadczenia podat-
kowego decydują związki rodzinne między zbywcą a nabywcą własności rzeczy 
i praw majątkowych. Analiza rozwiązań prawnych odnoszących się do zwolnień 
podatkowych pozwala na potwierdzenie tezy, że im bliższy stosunek rodzinny 

25 Dz.U. nr 169, poz. 1418 z późn. zm.
26 Ustawa z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2013, 

poz. 135 z późn. zm.).
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zachodzi między zbywcą a nabywcą nieodpłatnie transferowanego majątku, tym 
szerszy jest zakres stosowanych przywilejów podatkowych. 

Poza tym w myśl powszechnie przyjmowanej wykładni27, że wszelkie pre-
ferencje podatkowe należy traktować jako wyjątek od zasady powszechności 
opodatkowania, sformułowano wiele warunków formalnych, których spełnie-
nie pozwala na skorzystanie ze zwolnień podatkowych. Równocześnie należy 
podkreślić, że zwolnienia podatkowe powinny być traktowane jako instrument 
umożliwiający realizację pozapodatkowych celów opodatkowania. Analogiczne 
zasady należy stosować w procesie interpretacji przepisów ustawy o podatku od 
spadków i darowizn w zakresie określonych w niej zwolnień podatkowych. Spe-
cyfika przyjętych na gruncie wskazanej ustawy rozwiązań prawnych przejawia 
się jednak w ich strukturze.

Poza tym pomimo licznych wątpliwości interpretacyjnych, pojawiających 
się w praktyce stosowania preferencji podatkowych, generalnie można ocenić 
je pozytywnie. Należy równocześnie postulować o dokonanie takich zmian re-
dakcyjnych przepisów, które umożliwią eliminację wskazywanych rozbieżności 
interpretacyjnych. Konieczność taka wynika przede wszystkim z obowiązku re-
spektowania tradycyjnych zasad podatkowych, takich jak zasada pewności czy 
taniości opodatkowania. 

FAMiLY ReLAtiONSHiPS AND eXeMPtiONS  
iN iNHeRitANce AND DONAtiON tAX

Summary

One of capital taxes is inheritance and donation tax. Subject of this tax is acquiring 
ownership of an object or financial rights by natural persons in a manner stipulated in 
the Act. The level of taxation is also dependant on family relationship taken into con-
sideration by the legislator in the legal structure of the tax. A fundamental principle was 
adopted here according to which the closer the family relationship between a disposer 

27 Por. wyrok NSA z 12.06.1992 r., SA/Po 596/92, „Glosa” 1995, nr 3, s. 9; wyrok NSA 
z 21.08.2009 r., II FSK 389/09, Lex nr 525718; wyrok NSA z 6.03.1996 r., SA/Ka 183/95, niepubl.; 
wyrok WSA z 25.09.2009 r., I SA/Op 264/09, Lex nr 529171; wyrok WSA z 3.09.2009 r., I SA/
Gl 495/09, Lex nr 519439; wyrok NSA z 7.08.2009 r., II FSK 43/09, Lex nr 526149; wyrok NSA 
z 7.08.2009 r., II FSK 78/09, Lex nr 526148.
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and an acquirer of the ownership of an object and financial rights, the smaller is the 
amount of the tax. A facultative element in the tax structure in the form of tax exemp-
tions was also included in this rule.

The scope of the paper includes the issues of links between the extent of tax ex-
emptions and being a member of a given tax group as resulting from family relation-
ships. The principles of using the exemptions and interpretational doubts in using them 
were also indicated. The carried out analysis allowed to formulate both general and 
specific conclusions.

Translated by Andrzej Obstawski
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Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych uchwał rad gmin wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w sprawie poboru podatku od nieruchomości oraz 
opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów w drodze in-
kasa w celu zbadania, w jaki sposób stosowana jest ta instytucja w praktyce oraz 
czy gminy w prawidłowy sposób realizują swoje kompetencje w tym zakresie.

1. Ogólne zagadnienia teoretyczne dotyczące inkasa

Wymienione w tytule opłaty oraz podatek składają się na grupę tzw. po-
datków i opłat lokalnych uregulowanych zbiorczo – Ustawą z 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (zwaną dalej u.p.o.l.; Dz.U. z 2010 r., nr 95, 
poz. 613 ze zm.). Wyliczenie to powinien uzupełnić podatek od środków trans-
portowych, jednakże ustawodawca pominął tę daninę w kontekście dopuszczal-
ności jej poboru w drodze inkasa. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, to 
podstawą prawną do zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa jest art. 
6 ust. 12 u.p.o.l., który stanowi: „rada gminy może zarządzać pobór podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów 
i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso”. Podstawą prawną ustanowienia 
poboru opłat lokalnych w drodze inkasa jest natomiast art. 19 pkt 2 u.p.o.l. Na-
leży podkreślić, że ustawodawca dopuszcza pobór podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa wyłącznie od podatników będących osobami fizycznymi.

Podstawową zasadą odnoszącą się do poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa jest fakultatywność tej metody. Ustanowienie inkasa jest pra-
wem, a nie obowiązkiem rady gminy, przy czym prawo to musi wyraźnie wy-
nikać z przepisów podatkowych (stąd też na gruncie obecnie obowiązujących 
regulacji prawnych pobór podatku od środków transportowych w drodze inkasa 
jest niedopuszczalny). Prawo do wprowadzenia inkasa dotyczy każdej z ww. da-
nin z osobna. Nic nie stoi na przeszkodzie zatem, aby dana rada gminy uchwaliła 
pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, jednocześnie nie przewidując 
takiej procedury dla opłat lokalnych i na odwrót. Podobnie instytucję inkasa 
należy odnosić odrębnie do każdej z opłat, tj. rada gminy może uchwalić pobór 
wyłącznie, np. opłaty targowej w drodze inkasa, jednocześnie nie ustanawiając 
inkasa dla pozostałych opłat lokalnych.
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Gminy dużą swobodę mają również w zakresie wprowadzenia inkasa jedy-
nie na części swojego terytorium, choć nie wynika to wprost z przepisów podat-
kowych. Zastosowanie znajduje w tym przypadku reguła wnioskowania praw-
niczego a maiori ad minus, czyli jeśli radzie gminy wolno ustanowić inkaso na 
całym obszarze gminy, to tym bardziej rada gminy jest władna podjąć stosowną 
uchwałę w odniesieniu do części terytorium gminy – np. jednego bądź kilku 
sołectw, czy też nawet konkretnych miejscowości1.

Wprowadzenie w danej gminie inkasa podatków i opłat lokalnych nie od-
biera podatnikowi możliwości realizacji zobowiązania podatkowego poprzez 
zapłatę należności bezpośrednio na rzecz organu podatkowego, z pominięciem 
inkasenta. Inkaso jest jedynie dodatkową możliwością wywiązania się przez 
podatnika z ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Organy podatkowe nie 
mogą ograniczać sposobów, w jaki podatnik może dokonać zapłaty podatku. 
Ograniczenie możliwości zapłaty podatku jedynie do jego poboru przez inka-
senta należy uznać za niezgodne z prawem2. 

Poborem danin publicznych w drodze inkasa zajmują się inkasenci. Zgod-
nie z art. 9 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (zwanej 
dalej: OrdPod; Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) inkasentem jest osoba fizycz-
na, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, 
obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu.

Rada gminy nie musi uzyskiwać zgody danej osoby na to, aby była inka-
sentem3. Przez określenie uchwałą rady gminy osoby inkasenta, między gminą 
i inkasentem zostaje nawiązany stosunek administracyjno-prawny niewymaga-
jący dla swej skuteczności wyrażenia woli przez adresata normy prawa miejsco-
wego. Z treści uchwały rady gminy musi wyraźnie wynikać, kto jest inkasentem. 
W wypadku osoby fizycznej należy podać co najmniej jej imię i nazwisko, nato-
miast jeśli inkasentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, należy posłużyć się jej nazwą4. Tylko imiennie wskazany 

1 R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych, Wol-
ters Kluwer Polska 2010, zagadnienie 227.

2 R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon…, zagadnienie 212.
3 L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex 2012, ko-

mentarz do art. 6; Wyrok NSA z 28.02.1992 r., SA/Po 1130/91.
4 Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, 

LexisNexis 2010, s. 193.
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przez radę gminy, a więc możliwy do zidentyfikowania podmiot, nabywa status 
inkasenta i tym samym wchodzi, w określone OrdPod, obowiązki i uprawnienia. 
Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmio-
tem, ani dla organu podatkowego, ani dla podatnika5.

Obowiązek inkasenta do pobrania podatku (opłaty) i wpłacenia go we wła-
ściwym terminie na rzecz organu podatkowego wynika z przepisów dotyczących 
poszczególnych podatków (opłat), które przewidują możliwość pobierania da-
nej daniny w drodze inkasa i procedury ustanawiania podmiotów inkasentami. 
Nadanie statusu inkasenta nie wynika zatem z art. 9 OrdPod i samego faktu 
wykonywania takich czynności. Jeśli uchwała rady gminy nie przewiduje pobo-
ru daniny publicznej w drodze inkasa, to zawieranie umów przez zarząd gminy 
z podmiotami mającymi dokonywać poboru tej daniny „tak, jakby byli inkasen-
tami” jest działaniem sprzecznym z podjętą uchwałą6.

Ustanowienie inkasa, wyznaczenie inkasentów i ewentualnego wynagro-
dzenia dla nich należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, której to kompe-
tencji rada gminy nie może scedować na inny podmiot, np. na wójta (odpowied-
nio burmistrza albo prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 47 § 4a OrdPod terminem płatności pobranego podatku lub 
opłaty dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgod-
nie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba 
że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył 
termin późniejszy.

W rozdziale 2 OrdPod ustawodawca umieścił przepisy regulujące m.in. od-
powiedzialność inkasenta. Inkasent, który nie wykonał ciążących na nim obo-
wiązków wynikających z art. 9 OrdPod odpowiada całym swoim majątkiem za 
podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 2 i § 3 OrdPod). Odpowiedzialność tę 
ustala się w drodze postępowania podatkowego, po przeprowadzeniu którego 
organ podatkowy (w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych będzie to od-
powiednio wójt, burmistrz bądź prezydent miasta) wydaje decyzję o odpowie-
dzialności podatkowej inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu 
niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku (odpowiednio opłaty) 
(art. 30 § 4 OrdPod). Inkasent nie odpowiada jednak, jeśli odrębne przepisy tak 
stanowią, bądź podatek (opłata) nie został pobrany z winy podatnika. W takiej 

5 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 22.12.2010 r., KI-411/428/10, 
Małop.2011/19/152.

6 Wyrok NSA z 16.04.2008 r., FSK 622/07, Lex nr 368585.
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sytuacji organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 
30 § 5 OrdPod). Decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta lub podat-
nika organ podatkowy może wydać także po zakończeniu roku podatkowego lub 
innego okresu rozliczeniowego (art. 30 § 6 OrdPod).

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości praw-
nej, będące inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiąz-
ków należy pobieranie podatków (opłat) oraz terminowe wpłacanie organowi 
podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi 
podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać 
w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany oso-
by wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę 
(art. 31 OrdPod).

Inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z inkasem 
podatków (opłat) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania inka-
senta. Po upływie tego terminu inkasenci obowiązani są przekazać podatni-
kom dokumenty związane z inkasem podatku (opłaty). Jeżeli przekazanie tych 
dokumentów podatnikowi jest niemożliwe, podlegają one zniszczeniu (art. 32 
OrdPod).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wyna-
grodzenie dla inkasenta z tytułu poboru podatków stanowiących dochody bu-
dżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 28 § 4 OrdPod). Podobnie jak 
w całej instytucji inkasa, mamy tu do czynienia z uprawnieniem stosownego 
organu, a nie nałożeniem na niego obowiązku. Odmiennie jednak od regulacji 
dotyczącej wynagrodzenia dla inkasentów danin stanowiących dochód budże-
tu państwa (art. 28 § 1 OrdPod), przyznanie wynagrodzenia inkasentowi danin 
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego (w praktyce odnosi się 
to obecnie wyłącznie do gmin) nie musi być uzależnione od terminowej wpłaty 
pobranych przez takiego inkasenta należności. Jeśli gmina chciałaby od tej oko-
liczności uzależnić przyznanie wynagrodzenia, to musiałaby wyraźnie zastrzec 
taki warunek w uchwale.

Wysokość wynagrodzenia dla inkasenta z tytułu wykonywanych przez nie-
go obowiązków może być ustalona w dowolny sposób. Najczęściej wynagrodze-
nie stanowi określony procent od pobranych i wpłaconych danin, jednak można 
inkasentowi przyznać stałą kwotę wynagrodzenia, bądź określić je w sposób 
mieszany (procentowo i ponadto jakaś stała kwota), bądź też wprawdzie przyznać 
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wynagrodzenie procentowe, ale zastrzec, że nie może ono być niższe lub wyższe 
od jakiejś kwoty.

W przypadku powołania większej liczby inkasentów możliwe jest ustalenie 
dla nich odmiennych zasad ustalania wynagrodzenia, co uzasadniać mogą różne 
okoliczności, jak np. rozproszenie i liczba podatników czy też prognozowana 
suma pobranych danin przez każdego z nich.

Mimo że, jak wyżej wspomniano, przyznanie wynagrodzenia inkasentom 
jest fakultatywne, to w praktyce nie spotyka się uchwał, które gratyfikacji dla 
inkasenta by nie przewidywały, gdyż jest to jedyna motywacja dla tych podmio-
tów, skłaniająca je do rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków7.  

2. Analiza wybranych uchwał rad gmin w sprawie inkasa podatków  
i opłat lokalnych

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są uchwały rad gmin w spra-
wie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa następujących gmin 
położonych w granicach województwa zachodniopomorskiego: 

– Banie8, 
– Barlinek9, 
– Barwice10, 
– Bobolice11, 

7 J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnaro-
wicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer 2013, komentarz do 
art. 28 § 4.

8 Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Banie z 30.03.2012 r. w sprawie poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1043.

9 Uchwała nr XXIX/372/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z 27.09.2012 r. w sprawie 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2114.

10 Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z 31.05.2012 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wyn-
agrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1492.

11 Uchwała nr XXV/233/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z 31.01.2013 r. w sprawie ustalenia 
inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania 
psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomor-
skiego z 2013 r., poz. 980.
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– Brojce12, 
– Czaplinek13, 
– Darłowo14, 
– Dobra15, 
– Goleniów16, 
– Gościno17, 
– Grzmiąca18, 
– Lipiany19, 
– Malechowo20, 

12 Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Gminy Brojce z 20.11.2012 r. w sprawie poboru podat-
ków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2864.

13 Uchwała nr XXIV/293/12 Rady Miejskiej w Czaplinku z 27.12.2012 r. w sprawie 
zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachod-
niopomorskiego z 2013 r., poz. 421.

14 Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Darłowo z 31.10.2012 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze 
inkasa, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2620.

15 Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z 27.09.2012 r. w sprawie poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2209.

16 Uchwała nr XXIX/332/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z 27.02.2013 r. w sprawie inkasa 
podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania 
psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1487.

17 Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Gościnie z 26.04.2013 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. Poz. 2058).

18 Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy Grzmiąca z 31.10.2012 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2737.

19 Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Miejskiej w Lipianach z 28.05.2013 r. w sprawie 
ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę 
targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, Dz.Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2393.

20 Uchwała nr XXIII/249/2012 Rady Gminy Malechowo z 30.11.2012 r. w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., 
poz. 3188. 
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– Połczyn-Zdrój21, 
– Resko22, 
– Siemyśl23, 
– Stepnica24, 
– Tychowo25, 
– Wierzchowo26 oraz 
– Wolin27.
Przed merytoryczną analizą treści ww. uchwał warto poświęcić trochę 

miejsca na uwagi dotyczące zasad techniki prawodawczej. Mianowicie, pierwsze 
co przykuwa uwagę, to duże zróżnicowanie tytułów analizowanych aktów prawa 
miejscowego, co dziwi, gdyż akty te dotyczą jednego i tego samego zagadnienia. 
W tytułach niektórych uchwał znalazły się zbędne sformułowania typu: „w spra-
wie ustalenia…”, „w sprawie zarządzenia…” itp. Drugim zarzutem pod adre-
sem większości tytułów ww. uchwał jest brak ich zwięzłości. Tytuły te są zbyt 
obszerne, co również stoi w sprzeczności z zasadami techniki prawodawczej. 
Trzecim błędem, który dotyczy niestety wszystkich przywołanych uchwał, jest 
dodawanie w ich tytułach numeracji sesji organu stanowiącego, liczby porządko-
wej danej uchwały i roku jej uchwalenia. Jest to element, którego nie przewidują 

21 Uchwała nr XXXVI/340/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z 29.05.2013 r. 
w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomor-
skiego z 2013 r., poz. 2536.

22 Uchwała nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej w Resku z 26.03.2013 r. w sprawie poboru 
w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso, 
Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1583.

23 Uchwała nr 186/XXXV/13 Rady Gminy Siemyśl z 4.06.2013 r. w sprawie inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2538.

24 Uchwała nr XVII/172/12 Rady Gminy Stepnica z 26.11.2012 r. w sprawie inkasa podat-
ków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów 
i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2962.

25 Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Tychowie z 24.04.2013 r. w sprawie 
zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2046.

26 Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Wierzchowo z 30.10.2012 r. w sprawie poboru 
niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2716.

27 Uchwała nr XLII/487/13 Rady Miejskiej w Wolinie z 29.05.2013 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wyn-
agrodzeń za inkaso, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2391.
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zasady techniki prawodawczej, a w zakresie roku wydania jest to wręcz powiele-
nie informacji28. Błędem jest również konstrukcja typu „uchwała Rady Miejskiej 
w Goleniowie”. Prawidłowa konstrukcja to „uchwała Rady Miejskiej Golenio-
wa”.  Pominąwszy jednak te dwie ostatnie kwestie, wydaje się, że najlepiej z za-
tytułowaniem uchwały poradzili sobie radni gminy Dobra („uchwała w sprawie 
poboru podatków i opłat w drodze inkasa”).

Spore rozbieżności występują niestety również przy przytaczaniu podsta-
wy prawnej uchwały w sprawie inkasa. Wprawdzie błędne przytoczenie podsta-
wy prawnej, przy założeniu, że taka podstawa faktycznie istnieje, co do zasady 
nie jest istotnym naruszeniem prawa, które mogłoby skutkować nieważnością 
uchwały zgodnie z art. 91 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594), ale w ocenie autora jest to na tyle ważny element jej 
treści, że organy stanowiące gminy powinny dołożyć szczególnych starań, aby 
był prawidłowo formułowany. W opinii autora prawidłowe przytoczenie podsta-
wy prawnej uchwały w sprawie inkasa powinno brzmieć: 

a) w zakresie podatku od nieruchomości: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 
8 Ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.) w zw. 
z art. 6 ust. 12 Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz.U.)”;

b) w zakresie opłat lokalnych: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy 
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.) w zw. z art. 19 
pkt 2 Ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U.)”.

Analiza zakresu przedmiotowego badanych uchwał wykazała, że dzie-
więtnaście z dwudziestu dotyczy inkasa podatku od nieruchomości. Pod tym 
względem wyróżnia się uchwała rady miejskiej Połczyna-Zdroju, która reguluje 
jedynie opłatę uzdrowiskową. Zresztą czyni to w sposób bardzo pobieżny, gdyż 
nawet zagadnienie wynagrodzenia dla inkasentów wydziela do regulacji w od-
rębnej uchwale, co wydaje się zabiegiem nie do końca prawidłowym. Spośród 
tych dziewiętnastu uchwał, siedem reguluje wyłącznie inkaso podatku od nieru-
chomości (Banie, Barwice, Czaplinek, Darłowo, Gościno, Grzmiąca i Malecho-
wo), natomiast w pozostałych dwunastu uchwałach ustanawia się także inkaso 
niektórych opłat lokalnych. Najbardziej kompleksowy charakter mają uchwa-
ły podjęte przez rady gmin Bobolic i Wolina, gdyż ustanawiają inkaso opłaty 

28 Por. § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej”, Dz.U. nr 100, poz. 908.  
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targowej, miejscowej i od posiadania psów (oraz oczywiście podatku od nieru-
chomości). Najczęściej jednak ustanawia się inkaso wyłącznie opłaty targowej, 
rzadziej opłaty targowej i opłaty od posiadania psów. Wyjątkiem jest uchwała 
rady miejskiej Barlinka, która obok inkasa podatku od nieruchomości ustana-
wia jedynie inkaso opłaty od posiadania psów. Ponadto w niektórych uchwałach, 
np. w uchwale rady miejskiej Goleniowa ograniczono inkaso wyłącznie do po-
datków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze wzglę-
du na zakres przedmiotowy, na uwagę zasługuje również uchwała rady gminy 
Darłowa, w której zagadnienie inkasa połączono z uchwałą w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości, co akurat należy pochwalić, gdyż w ten sposób uzy-
skuje się jeden akt prawa miejscowego, który w sposób pełny reguluje wszystkie 
zagadnienia dotyczące tego podatku, leżące we władaniu gminy.

Istotnym elementem wszystkich badanych uchwał powinno być precyzyjne 
określenie podmiotów pełniących obowiązki inkasentów. Niestety nie wszystkie 
uchwały sprostały temu warunkowi. Uchwały rad gmin Banie, Goleniów i Step-
nicy ograniczają się jedynie do generalnego wskazania sołtysów sołectw z ob-
szaru tych gmin jako inkasentów – bez imiennego ich wymienienia, co w opi-
nii autora jest poważną nieprawidłowością, prowadzącą wręcz do faktycznej 
niemożliwości wykonania uchwały. Radni gminy Darłowo poszli jeszcze dalej 
i kwestię wyznaczenia inkasentów przekazali do regulacji w odrębnej uchwa-
le, co również nie wydaje się być zabiegiem prawidłowym, a już na pewno nie 
sprzyja wygodnemu korzystaniu z tych przepisów. Ogólna konkluzja z analizy 
tego zagadnienia jest taka, że na inkasentów podatku od nieruchomości wyzna-
cza się przeważnie imiennie osoby pełniące funkcję sołtysów. W przypadku 
opłat lokalnych trudno o jakąś generalną zasadę, gdyż w tym zakresie rozwią-
zania są zróżnicowane. Zdarza się, że w uchwale zawarte są osobne katalogi 
inkasentów dla każdej daniny publicznej.  

Budzącą zastrzeżenia autora regulacją dotyczącą osoby inkasenta jest poja-
wiające się w uchwale rady miejskiej Dobrej automatyczne ustanie umocowania 
inkasenta do wykonywania czynności inkasa z chwilą utraty stanowiska soł-
tysa przez danego inkasenta. W opinii autora jest to bezprawne rozwiązanie, 
a przy okazji negatywnie wpływa na przejrzystość całej regulacji. Prawidłowo, 
chcąc dokonać zmian w zakresie osób uprawnionych do pobierania podatków 
i opłat lokalnych w drodze inkasa, należałoby uchwalić nową uchwałę w tej spra-
wie, w której pojawiłby się zaktualizowany katalog inkasentów. Niejako ścisłe 
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powiązanie funkcji inkasenta z jakimiś innymi wykonywanymi przez inkasenta 
obowiązkami nie znajduje poparcia w przepisach. 

Zdaniem autora największa jednak wadliwość regulacji w zakresie inkasen-
tów występuje w uchwale rady gminy Grzmiąca, w której owszem – powołuje 
się inkasentów imiennie, ale ponadto przewiduje się możliwość podpisywania 
umów cywilnoprawnych w sprawie inkasa z innymi osobami. Jest to praktyka 
stojąca w jawnej sprzeczności z przepisami regulującymi sposób ustanawiania 
inkasentów, które to przepisy przewidują wyłącznie jedną procedurę – ustano-
wienie inkasenta bezpośrednio w drodze uchwały rady gminy. W tym przypad-
ku podatnik nie ma już zupełnie jasności co do podmiotów będących inkasenta-
mi na terenie zamieszkiwanej przez tego podatnika gminie.

Przechodząc do zagadnienia wynagrodzenia inkasentów należy stwierdzić, 
że wszystkie gminy przyznały wynagrodzenia inkasentom za pobór danin pu-
blicznych na ich rzecz, pomimo, jak już wcześniej wspomniano, braku takiego 
obowiązku po stronie gminy. We wszystkich uchwałach wynagrodzenie zostało 
określone jako procent pobranej przez inkasenta daniny publicznej, z drobnym 
odstępstwem w gminie Banie, gdzie ustanowiono dodatkowo minimalną kwotę 
wynagrodzenia (350 zł za każdą ratę), gdyby wartość procentowego wynagro-
dzenia okazała się niższa. Wysokość wynagrodzenia w poszczególnych gminach 
jest zróżnicowana, nawet wewnętrznie i w przypadku inkasa podatku od nieru-
chomości mieści się w od 5% w niektórych sołectwach gminy Stepnica do 16% 
w niektórych sołectwach gminy Barlinek, przy czym najczęściej wynagrodzenie 
to kształtuje się na poziomie 8–10%. Procentowe wartości wynagrodzenia za 
inkaso opłat lokalnych są przeważnie wyższe i w badanych uchwałach sięgnęły 
nawet 30% (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w gminie Wierzchowo).

Na krytyczną uwagę w zakresie określania wynagrodzenia za inkaso w opi-
nii autora zasłużyli radni gminy Bobolice, którzy zagadnienie wynagrodzenia 
za inkaso opłat lokalnych wyłączyli do regulacji w odrębnej uchwale. Jest to 
niczym nieuzasadnione mnożenie aktów prawa miejscowego.

Problematyczna w zakresie wynagrodzenia za inkaso jest konstrukcja 
uchwały rady miejskiej Lipian. Paragraf 3 odnośnej uchwały stanowi wprost, że: 
„ustala się prowizję za dokonywanie inkasa podatku w wysokości 8% zebranych 
należności”. W przepisie tym mowa jedynie o wynagrodzeniu za inkaso podatku 
(od nieruchomości). Pomimo tego w dalszej części tej uchwały (§ 4 lit. b) wyzna-
czono dwóch inkasentów opłaty targowej. Powstaje wątpliwość, czy im również 
przysługuje wynagrodzenie za wypełnianie obowiązków inkasenta. Literalne 
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brzmienie tej uchwały każe sądzić, że nie. W praktyce jednak byłby to jedyny 
przypadek, na dwadzieścia analizowanych uchwał, kiedy inkasent pozostawałby 
bez wynagrodzenia, co z kolei pozwalałoby podejrzewać, że do tekstu uchwały 
wkradła się nieścisłość językowa. Jest to tym bardziej możliwe, że ogólnie rzecz 
biorąc redakcja aktów prawa miejscowego stoi niestety niejednokrotnie na jesz-
cze niższym poziomie niż redakcja ustaw i rozporządzeń.

Na uwagę zasługuje uzależnienie przez niektóre gminy (np. Bobolice, Go-
ścino, Tychowo) przyznania wynagrodzenia inkasentowi od dokonania przez 
niego terminowej wpłaty pobranych należności. W pozostałych przypadkach, 
w myśl przepisów ustawowych, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie 
(w określonej uchwałą wysokości) bez względu na terminowość wykonywania 
przez niego obowiązków.

W czternastu analizowanych uchwałach nie dokonano modyfikacji w za-
kresie obowiązującego inkasenta terminu dokonywania wpłat pobranych od po-
datników należności, czyli tym samym w gminach tych termin wpłaty upływa 
z końcem następnego dnia po dniu, w którym podatnikowi upływa termin na 
zapłatę podatku (opłaty). Należy więc podkreślić, że zgodnie z przytaczanym już 
wcześniej art. 47 § 4a OrdPod modyfikacja ta może polegać wyłącznie na wy-
dłużeniu tego terminu. W tym kontekście regulacje w pięciu uchwałach należy 
uznać za dopuszczalne, gdyż wydłużają one inkasentom termin wpłaty przeważ-
nie o jeden, dwa dni w stosunku do terminu określonego w ustawie, za wyjąt-
kiem gminy Wolin, gdzie termin ten wydłużono nawet o 6 dni. Z kolei wątpliwa 
jest regulacja w tym zakresie uchwalona przez radę miejską Barlinka. Zgodnie 
z § 3 ust. 1 odnośnej uchwały: „pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić 
do kasy Urzędu Miejskiego w Barlinku w terminie 3 dni od daty pobrania”. 
W praktyce przepis ten może stanowić znaczne skrócenie terminu do dokonania 
wpłaty pobranej należności przez inkasenta, a jedynie w skrajnym przypadku 
oznaczać wydłużenie tego terminu o trzy dni. Stąd też należałoby uznać ten 
przepis albo za w całości nieważny, jako niezgodny z ustawą, albo interpretować 
go tylko w ten sposób, że ma on zastosowanie jedynie w przypadku, gdy termin 
ustanowiony przez niego byłby dłuższy niż termin ustawowy, w innym razie 
miałby zastosowanie termin ustawowy.

Wyżej przeanalizowane zagadnienia stanowią wszystkie istotne elemen-
ty, które powinny znaleźć się w każdej uchwale w sprawie inkasa i niektóre 
analizowane uchwały do tych elementów się ograniczają, z czego autor abso-
lutnie nie czyni zarzutu, wręcz przeciwnie – dzięki temu uchwały te są krótkie, 
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acz treściwe. W części uchwał jednak zawarto dodatkowe przepisy, regulujące 
np. termin wypłaty wynagrodzenia należnego inkasentom, zakaz samodzielne-
go potrącania wynagrodzenia przez inkasentów, czy też wzmianka na temat tego 
co już wskazywano, a mianowicie, że wprowadzenie poboru w drodze inkasa 
nie wyklucza zapłaty podatku bezpośrednio na rzecz organu podatkowego.

W większości badanych uchwał znajdują się ponadto przepisy, które w opi-
nii autora nie powinny się w tych uchwałach znaleźć, głównie ze względu na 
to, że powielają one regulacje ustawowe, jak np. art. 30 § 3 OrdPod (dotyczący 
odpowiedzialności inkasenta całym swoim majątkiem za należności pobrane 
a niewpłacone).

Podsumowanie

Na podstawie przeanalizowanych uchwał w sprawie inkasa podatków 
i opłat lokalnych autor  wysnuł wniosek, że jest to stosunkowo chętnie wyko-
rzystywana przez gminy instytucja prawa podatkowego. Co do praktycznego 
wdrożenia inkasa na obszarze poszczególnych gmin można mieć większe bądź 
mniejsze zastrzeżenia, jednak ogólnie uchwały te zredagowane są w sposób czy-
telny, obejmują wszystkie istotne elementy z punktu widzenia ustawowych wy-
magań oraz nie są przeładowane zbędnymi przepisami.

cOLLectiON OF tAXeS AND LOcAL FeeS BY tAX cOLLectORS 
ON eXAMPLe SeLecteD GMiNAS OF WeSt POMeRANiA PROViNce

Summary

The subject of this paper is a collection (inkaso) of taxes and local fees. The author 
based on the Polish legislation described this institution briefly from the theoretical side. 
The author analysed twenty resolutions of district councils on the collection (inkaso). 
The analysis allowed to express a few motions about the collection (inkaso), as well as 
the remuneration for tax collectors:

– the collection (inkaso) is being established above all for the real estate tax, 
– village administrators (soltyses) are most often chosen to tax collectors,
– tax collectors receive the remuneration,



406 Paweł Mańczyk

– the remuneration for tax collectors amounts to 5–10% of the collected tax,
– district councils rarely change the date of payments of taxes taken by tax collec-

tors. 
Furthermore the author wrote a few remarks about departures from principles of 

legislative techniques at editing analysed resolutions. 

Translated by Paweł Mańczyk

Keywords: tax, local fee, collection, collector, commune, municipality
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Streszczenie

Dążenie do utrzymania stabilności finansowej stanowi ważny element funkcjo-
nowania państw w dobie kryzysu gospodarczego. Poważne dyskusje toczą się na temat 
wskazania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie stabilności finansowej państwa, 
jak również wskazanie warunków jej osiągnięcia. W artykule przedstawiono rolę Na-
rodowego Banku Polskiego w budowaniu stabilności finansowej w Polsce. Zwrócono 
uwagę na rozróżnienie pojęć: stabilność monetarna, stabilność finansowa, stabilność 
systemu finansowego, a także polityka pieniężna i system płatniczy. W pracy podkre-
ślono rolę banku centralnego w utrzymaniu stabilności nie tylko na rynku usług ban-
kowych, ale na szeroko pojętym rynku finansowym. Narodowy Bank Polski wypełnia 
w tym celu określone zadania. Zwrócono także uwagę, że bank centralny jest instytucją 
niezależną, spełniającą ważne funkcje w państwie. Stąd też jego rola w utrzymaniu 
odpowiedniego poziomu inflacji i właściwej koniunktury rynkowej. Narodowy Bank 
Polski jest podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie założeń polityki pieniężnej, a tak-
że za wykorzystywanie tak zwanych instrumentów polityki pieniężnej. W artykule za-
uważono również, że bank centralny angażuje się w działalność na rzecz stabilności 
finansowej, ponieważ dba o bezpieczeństwo i sprawność systemu płatniczego. Przyjęto, 

* E-mail: ekowalewska@mec.univ.szczecin.pl.
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że bank centralny pełni funkcję nadzorcy systemowego nad systemami płatności. Sta-
bilizowanie wartości pieniądza odgrywa współcześnie kluczową rolę w budowaniu po-
lityki pieniężnej. Stabilność cen i stabilność finansowa stanowią natomiast dla siebie 
warunki konieczne, ale nie jedyne. 

Przed bankowością centralną stoi wiele wyzwań, a jej rola i zadania będą nadal 
przedmiotem badań i dyskusji.

Słowa kluczowe: bank centralny, stabilność finansowa, inflacja, system płatniczy, sys-
tem finansowy, stabilny poziom cen

Wprowadzenie

Bankowość centralna powstała na przełomie XVII i XVIII wieku. Utwo-
rzenie banku centralnego było wynikiem oddziaływania państwa na procesy 
ekonomiczne i gospodarcze zachodzące w danym państwie. Od początku istnie-
nia, głównym zadaniem banku centralnego było emitowanie pieniądza, ale także 
współdziałanie w kształtowaniu polityki pieniężnej.

Narodowy Bank Polski wpływa na działalność innych banków, przedsię-
biorców i ludności. Jest on kompetentny przede wszystkim w sprawach pienią-
dza, kształtowania jego wartości, a także organizowania systemu pieniężnego 
i systemu rozliczeń pieniężnych. W tym celu uregulowania prawne, w konstytu-
cji i ustawie o Narodowym Banku Polskim przyznały mu odpowiednie upraw-
nienia i środki, które stosuje przy wykonywaniu swoich funkcji i zadań.

Należy zwrócić uwagę także na autonomię banku centralnego w zakresie 
prowadzenia polityki monetarnej. W głównej mierze z tego względu zaczęto 
przypisywać bankom centralnym szczególną rolę w utrzymaniu stabilności fi-
nansowej państwa. Stabilizowanie wartości pieniądza jest niezbędnym elemen-
tem polityki nowoczesnego państwa. Stabilizacja cen powinna być efektem traf-
nej polityki gospodarczej, ale jednocześnie narzędziem jej realizacji.
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1. Odpowiedzialność banku centralnego za utrzymanie stabilności  
monetarnej

Zgodnie z art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Narodowy Bank 
Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 
roku o Narodowym Banku Polskim, w art. 3 ust. 1 stanowi natomiast, że podsta-
wowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego (zwanego dalej także 
NBP) jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu 
polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP2. 
Ciekawy wydaje się pogląd, zgodnie z którym centralny bank państwa ma 
wspierać rząd, gdy ten prowadzi politykę gospodarczą, która zapewnia utrzyma-
nie stabilnego poziomu cen. Jednocześnie bank centralny ma obowiązek prze-
ciwstawić się takiej polityce gospodarczej rządu, która nie zapewnia utrzymania 
stabilnego poziomu cen3. Na podstawie wskazanych przepisów można przyjąć, 
że NBP ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza.

Współcześnie banki centralne przez stabilność cen rozumieją inflację na 
tyle niską, aby nie wywierała ona negatywnego wpływu na decyzje podejmo-
wane przez uczestników obrotu gospodarczego, w tym dotyczące inwestycji 
i oszczędzania. Zapewnienie stabilności cen jest podstawowym sposobem, dzię-
ki któremu bank centralny przyczynia się do osiągnięcia stałego wzrostu gospo-
darczego4. 

W podobny sposób cel działalności banku centralnego został określony 
w innych ustawodawstwach państw europejskich. Należy wspomnieć choćby 
o postanowieniach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym w art. 
127 ust. 1 oraz art. 282 ust. 2 stwierdza się, że głównym celem Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych, zwanego dalej ESBC, jest utrzymanie stabilnego 
poziomu cen5. ESBC swoje zadania realizuje przez organy Europejskiego Ban-

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
2 Ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim, t.j. Dz.U. 2005, nr 1, poz. 2 

z późn. zm.
3 C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i se-

minaryjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 100.
4 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 8.05.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z wykonania założeń polityki pieniężnej na 2012 rok (M.P. z 2013, poz. 431) oraz informacje 
zamieszczone na stronie www.nbp.pl.

5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/2.



410 Ewa Kowalewska

ku Centralnego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki pieniężnej 
w strefie euro i którego priorytetem jest utrzymanie stabilnych cen.

W zbliżony sposób sformułowany został cel działalności banku narodowego 
Szwajcarii. Art. 5 ust. 2 Ustawy Federalnej o Szwajcarskim Banku Narodowym 
stanowi, że Bank Narodowy prowadzi politykę pieniężną i walutową w ogólnym 
interesie kraju, która zapewnić powinna stabilność cen z uwzględnieniem stanu 
koniunktury6.

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na cel i zadania banku central-
nego, jako źródło stabilizowania wartości pieniądza, które powinno być trwałym 
elementem polityki nowoczesnego państwa7. Polityka monetarna, za której reali-
zację odpowiedzialny jest bank centralny, polega na regulowaniu wewnętrznej 
wartości pieniądza, czyli jego siły nabywczej. NBP osiąga to przez wpływanie 
na cenę wewnętrzną pieniądza, czyli tzw. krajową stopę procentową oraz ze-
wnętrzną, tj. przez kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut8.

Utrzymanie stabilności ogólnego poziomu cen można osiągnąć za pomocą 
różnych strategii monetarnych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na cztery 
podstawowe ich rodzaje9:

– strategia kontroli podaży pieniądza (monetary targeting),
– strategia kontroli kursu walutowego (exchangerate targeting),
– strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (direct inflation targeting),
– strategia o charakterze mieszanym (eklektyczna).
Strategia kontroli podaży pieniądza wiąże się z kształtowaniem przez bank 

centralny obiegu pieniądza. Baza monetarna staje się wówczas celem operacyj-
nym i pozwala na stabilizowanie ogólnego poziomu cen. W ostatnim dwudzie-
stoleciu XX wieku strategię tę stosował między innymi Bundesbank oraz Naro-
dowy Bank Szwajcarii. 

Podstawowym założeniem strategii kontroli kursu walutowego jest przyję-
cie, że cel inflacyjny można osiągnąć za pomocą stabilizacji kursu wymiennego 
pieniądza krajowego względem innej waluty. Oznacza to stabilizację zewnętrznej 

6 R. Wierzba, Architektura nadzoru bankowego – przykład Francji, w: Współczesna ban-
kowość centralna, red. W.L. Jaworski, A. Szelągowska, CeDeWu.pl., Warszawa 2012, s. 115; 
Bundesgesetz uber die Schwiezerische Nationalbank vom 3 Oktober 2003.

7 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2008, s. 133.

8 Ibidem, s. 132.
9 Ibidem, s. 134.
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ceny pieniądza, po to, by ustabilizować jego wewnętrzną siłę nabywczą. Strate-
gia ta wiąże się jednak, czy też jest uzależniona od właściwego poziomu handlu 
zagranicznego. Przyjmuje się, że strategia kursu walutowego ma szansę powo-
dzenia w państwach, w których odnotowano wysoki poziom obrotów w handlu 
zagranicznym w stosunku do PKB. Istotne znaczenie dla tej strategii ma także 
decyzja, jakie waluty zagraniczne zostaną powiązane z pieniądzem krajowym. 
W 2008 roku taką strategię prowadził Narodowy Bank Danii, który porządko-
wał w ten sposób relację korony duńskiej wobec euro. Stosowanie tej strategii na 
większą skalę rodzi trudności, a zagrożeń należy dopatrywać się w tzw. ataku 
spekulacyjnym, który wskazywany jest przez ekonomistów jako skutek uboczny. 
Może on doprowadzić do załamania kursu waluty obcej i ostatecznie do wzrostu 
inflacji, co z kolei negatywnie oddziałuje na stabilność systemu finansowego10.

Kolejna strategia, bezpośredniego celu inflacyjnego, wiąże się z koncentra-
cją na założonej (określonej ilościowo) stopie inflacyjnej. Oznacza ponadto od-
rzucenie celów pośrednich, co sprawia, że bank centralny skupia się wyłącznie 
na zmiennych ekonomicznych, za pomocą których będzie dążył do jedynego celu 
inflacyjnego. Tymi zmiennymi nie są podaż pieniądza ani kurs waluty. Co więcej, 
strategia ta możliwa jest przy płynnym kursie walutowym. Pionierem tej strategii 
była Nowa Zelandia, a najbardziej znanym jej orędownikiem jest Bank Anglii11.

Strategie mieszane łączą w sobie elementy wyżej wymienionych strategii, 
co sprawia, że przypadków „mieszania” może być wiele. Wydaje się, że jedną 
z takich strategii stosuje Europejski Bank Centralny, który łączy bezpośredni 
cel inflacyjny z kontrolą podaży pieniądza. Utrzymanie stabilnego poziomu cen 
oznacza ograniczenie wahań wewnętrznej wartości pieniądza przez obniżanie 
stopy inflacji lub też utrzymywanie niskiej dynamiki inflacji.

Realizowaniu podstawowego celu przez NBP służy wyłączne prawo do 
emisji znaków pieniężnych, a także wyłączne prawo ustalania i realizowania po-
lityki pieniężnej. Bez wątpienia emisja pieniądza i polityka pieniężna to zadania 
realizowane przez NBP, które są ze sobą powiązane12.

Stabilność monetarna jako cel działalności banku centralnego wią-
że się zatem z utrzymaniem siły nabywczej pieniądza wewnątrz kraju i jego 
odpowiedniego parytetu w stosunku do innych walut. Stabilność monetarna 

10 Ibidem, s. 135.
11 Ibidem, s. 136.
12 Stanowisko takie propaguje m.in. E. Fojcik-Mastalska, System prawa finansowego, Wy-

dawnictwo Oficyna, Warszawa 2010, s.120.
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widoczna jest w regulacjach prawnych, nie budzi także wątpliwości zaintereso-
wanie nią przez bank centralny. Potrzeba utrzymania „stabilnego pieniądza” ma 
także swoje historyczne podłoże. 

2. Odpowiedzialność banku centralnego za realizację stabilności  
finansowej

Dyskusje na temat odpowiedzialności banku centralnego za stabilność fi-
nansową są przede wszystkim wynikiem kryzysów ekonomicznych, jakie od 
dłuższego czasu występują w Europie i na świecie. Ich konsekwencje w dużej 
mierze przyczyniły się do obarczania banków centralnych odpowiedzialnością 
(czy też współodpowiedzialnością) za utrzymanie stabilności finansowej13. 

Bank centralny pełni szczególną funkcję w strukturze finansów państwa, 
stąd też przypisywane są mu określone zadania. Nałożenie na bank centralny 
odpowiedzialności za stabilność finansową widoczne jest w nowych regulacjach 
prawnych, między innymi w ustawie o usługach płatniczych14, ustawie o ochro-
nie konkurencji i konsumentów15. Istotne znaczenie w tej kwestii miało także 
uchwalenie ustawy z 7 listopada 2008 roku o Komitecie Stabilności Finanso-
wej16. Działając w ramach Komitetu Stabilności Finansowej, Prezes NBP powi-
nien, zgodnie z treścią art. 3 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy:

– dokonywać oceny sytuacji w krajowym systemie finansowym i na ryn-
kach międzynarodowych,

– opracowywać i przyjmować procedury współdziałania,
– koordynować działania członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego 

zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego.
Ponadto w ustawie o NBP dodano w art. 3 ust. 2 pkt 6a postanowienie, zgodnie 
z którym NBP zobowiązany został do działania na rzecz stabilności krajowego 
systemu finansowego. 

W literaturze brakuje jednej, spójnej definicji pojęcia „stabilność finan-
sowa”. Niektórzy autorzy próbują definiować ją intuicyjnie, podając, że jest to 

13 M. Puławski, Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową, 
w: Współczesna bankowość centralna…, s. 122.

14 Ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. nr 199, poz. 1175.
15 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 50, poz. 331 

z późn. zm.
16 Dz.U. 2008, nr 209, poz. 1317.
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pewien pożądany stan, szczególnego rodzaju dobro publiczne i warunek prawi-
dłowego funkcjonowania systemu finansowego17. Według innych autorów sta-
bilność finansowa oznacza stabilne funkcjonowanie rynków finansowych18 lub 
też wiąże się ze swoistą odpornością na szoki spowodowane występowaniem 
negatywnych zjawisk w gospodarce19. Można przywołać również takie poglądy, 
zgodnie z którymi, aby osiągnąć stabilność finansową, najpierw trzeba zadbać 
o stabilność monetarną20. 

Należy zgodzić się z poglądem, że o stabilności finansowej można mówić 
wtedy, gdy nie występują zaburzenia w funkcjonowaniu systemu pośrednictwa 
finansowego, które wpływałyby niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki21.

Wydaje się, że pojęcie stabilności finansowej jest pojęciem szerszym niż 
stabilność monetarna. Stabilność finansowa obejmuje bowiem stabilność całego 
systemu finansowego, a zatem również w zakresie monetarnym. Stabilny system 
finansowy to system, który na każdej płaszczyźnie działa w sposób ciągły, efek-
tywny i bezpieczny. Ta działalność powinna być nieprzerwana i bezpieczna tak-
że w sytuacji pojawienia się zakłóceń zewnętrznych, nieoczekiwanych i o różnej 
skali nasilenia.

Stabilność finansowa to także pewien skrót myślowy. Oznacza stabil-
ne funkcjonowanie całego systemu finansowego, rynków finansowych, infra-
struktury finansowej i instytucji pośrednictwa finansowego22. Swym zakresem 
obejmuje funkcjonowanie wszystkich rynków finansowych. Największym za-
grożeniem dla stabilności finansowej rozumianej szeroko są kryzysy na rynku 
bankowym. Banki, świadcząc usługi, podejmują ryzyko na własny rachunek. 
Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu choćby funduszy emerytalnych, ubez-
pieczeniowych czy inwestycyjnych. 

17 M. Puławski, Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową, w: Współ-
czesna bankowość centralna…, s. 118.

18 A. Crockett, Why is financial stability a goal of public policy? Federal Reserve Bank of 
Kansas City, Economic Review, Fourth Quarter 1997, s. 6.

19 T. Padoa-Schioppa, Central banks and financial stability – exploring a land between 
Seecend ECB Central Banking Conference; the transformation of the European Financial Sys-
tem, Frankfurt am Main, October 2002, s. 20–21.

20 M. Foot, What is financial stability and how do we get it? The Roy Bridge Memorial 
Lecture, The Financial Service Authority, April 2003.

21 A. Sławiński, Podstawowe funkcje banków centralnych, w: Polityka pieniężna, 
red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 51.

22 M. Puławski, Odpowiedzialność banków centralnych…, s. 125.
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Dyskusja na temat odpowiedzialności banków centralnych za zapewnienie 
odpowiedzialności finansowej rozpoczęła się na początku minionego dziesięcio-
lecia. Wtedy też zaczęto mówić o konieczność stosowania norm makroostroż-
nościowych23. Przyczyn zwrócenia uwagi na prowadzoną przez banki centralne 
politykę w tym zakresie należy upatrywać w fali kryzysów walutowych w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w krajach Azji Południowo-Wschodniej 
i towarzyszącym im kryzysom bankowym. Dziesięć lat później (2006–2008) 
potężna fala kryzysów bankowych w wielu krajach rozwiniętych spowodowała 
zainteresowanie rolą banków centralnych w utrzymaniu stabilności finansowej 
na większą skalę. Okazało się bowiem, że dokonywane przez banki centralne 
operacje na stopach procentowych (obniżki lub podwyżki), podejmowane w celu 
stabilizowania inflacji, nie zapobiegły zwiększonej akcji kredytowej, która stwa-
rzała ryzyko strat dla banków. 

W ramach realizowanej funkcji stabilizatora systemu finansowego, bank 
centralny ma do wypełnienia konkretne zadania. Po stronie NBP będą to zada-
nia związane z kształtowaniem i realizacją polityki pieniężnej. Bank centralny, 
jako instytucja niezależna, powinien podejmować działania, nawet niepopular-
ne, nieoczekiwane, w celu utrzymania właściwej koniunktury gospodarczej. 
Powszechnym stał się pogląd, że banki centralne powinny uwzględniać w swo-
jej polityce pieniężnej konieczność podejmowania działań, które będą chroniły 
przed niestabilnym, nagłym wzrostem kredytowym. To oznacza, że prowadząc 
politykę pieniężną, stosując instrumenty polityki pieniężnej, banki centralne 
winny kierować się nie tylko koniecznością stabilizowania inflacji. z drugiej 
strony kryzys bankowy otworzył dyskusję na temat nadzoru bankowego. Polity-
ka nadzorcza zajęła jedno z najważniejszych miejsc w polityce gospodarczej24.

3. Znaczenie polityki pieniężnej dla zachowania stabilności systemu  
finansowego

Polityka pieniężna to działalność bardzo ważna we współczesnych gospo-
darkach. Stanowi ona część polityki gospodarczej, w której istotną rolę odgry-
wa polityka budżetowa prowadzona przez rząd. Celem polityki pieniężnej jest 

23 A. Sławiński, Podstawowe funkcje…, s. 60; C. Borio. P. Lowe, Asset prices, financial and 
monetary stability: exploring the nexus, „BIS Working Papers”, lipiec.

24 A. Sławiński, Podstawowe funkcje…, s. 62–63.
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utrzymanie równowagi pieniężnej. Podobnie pojęcie „polityka pieniężna” defi-
niuje sam Narodowy Bank Polski25. Wyjaśnia, że polityka pieniężna jest częścią 
polityki gospodarczej – obok polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Według 
NBP jej podstawowym celem jest zapewnienie stabilności cen. Cel ten osiągany 
jest dzięki:

– kształtowaniu i realizacji polityki pieniężnej,
– tworzeniu warunków instytucjonalnych dla zapewnienia niezbędnego 

poziomu bezpieczeństwa finansowego i stabilności sektora bankowego,
– regulowaniu zasad i mechanizmów płatniczych dla zapewnienia odpo-

wiedniego poziomu płynności rozliczeń pieniężnych w gospodarce26.
W literaturze przedmiotu definicje polityki pieniężnej oscylują wokół 

szczególnej roli banku centralnego w tym zakresie. Podkreśla się, że jest to dzia-
łalność banku centralnego prowadzona w imieniu państwa i polegająca na wy-
borze pieniężnych celów makroekonomicznych i ich realizacji przy regulowaniu 
podaży pieniądza i popytu na pieniądz, za pomocą odpowiednio dobranych in-
strumentów27. 

Polityka pieniężna jest przedmiotem planowania przez Narodowy Bank 
Polski. Plan ten nosi nazwę „Założenia polityki pieniężnej na rok …”28. Żaden 
akt prawny, w tym ustawa o Narodowym Banku Polskim nie określa, co taki 
plan powinien zawierać. Jego treść ukształtowała praktyka. Ustawodawca po-
zostawił NBP swobodę w określaniu treści założeń. Organem, który zajmuje się 
opracowywaniem tych założeń, jest Rada Polityki Pieniężnej. Założenia polityki 
pieniężnej nie mają także wskazanego odbiorcy. Zwraca się uwagę, że są nimi 
banki oraz rząd, oraz sam NBP jako główny wykonawca tych założeń.

Bank centralny może też wspierać rozwój polityki gospodarczej, w tym 
zakresie może wspierać wzrost gospodarczy, dynamizować eksport, wpływać 
na politykę kredytową banków, a w rezultacie pośrednio zmniejszać bezrobo-
cie. Warunkiem tak szerokiej działalności banku centralnego jest jedynie brak 

25 www.nbportal.pl.
26 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, 

Difin, Warszawa 2009, s. 90.
27 Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 

2008, s. 14.
28 Ustalając Założenia polityki pieniężnej na rok 2013 Rada Polityki Pieniężnej wypełnia 

art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który nakłada na Radę obowiązek corocznego 
przedłożenia Sejmowi założeń polityki pieniężnej równocześnie z przedłożeniem przez Radę 
Ministrów projektu ustawy budżetowej.
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sprzeczności realizacji prowadzonej polityki z podstawowym celem banku cen-
tralnego.

Mając na uwadze powyższe rozważania można przyjąć, że celem polityki 
pieniężnej jest przede wszystkim utrzymywanie stabilności monetarnej. W Pol-
sce od 1998 roku przy realizacji polityki pieniężnej wykorzystuje się strategię 
bezpośredniego celu inflacyjnego. W założeniach polityki pieniężnej przyjętych 
przez NBP na 2013 rok wskazano, że podstawowym celem polityki pieniężnej 
będzie stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5% ±1 punkt procentowy29. 

Polityka pieniężna to decydowanie głównie o tym, jak wiele pieniędzy 
powinno być w gospodarce, aby mogła ona sprawnie funkcjonować. Jeśli pie-
niędzy jest w gospodarce zbyt wiele, popyt na towary i usługi przewyższa ich 
podaż i zaczynają rosnąć ceny (pojawia się więc inflacja). Jeśli jednak pieniędzy 
jest zbyt mało, narastają kłopoty ze sprzedażą i pojawia się ryzyko recesji oraz 
deflacji. W tym zakresie zadaniem polityki pieniężnej jest więc zapewnienie 
odpowiedniej ilości pieniędzy na rynku, tak by gospodarka bez przeszkód się 
rozwijała, a ceny były stabilne. 

Polityka pieniężna wpływa przede wszystkim na poziom inflacji i siłę na-
bywczą pieniądza. W celu realizacji polityki pieniężnej NBP stosuje tak zwane 
instrumenty polityki pieniężnej. Podstawowe ich rodzaje to stopa procentowa 
(w tym stopa referencyjna, depozytowa oraz lombardowa), operacje otwartego 
rynku (podstawowe, dostrajające i strukturalne), rezerwa obowiązkowa, opera-
cje depozytowo-kredytowe oraz swapy walutowe i interwencje walutowe.

Rada Polityki Pieniężnej opracowuje corocznie założenia polityki pienięż-
nej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez 
Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Dokument ten obejmuje strate-
gię, uwarunkowania i opis instrumentów polityki pieniężnej w kolejnym roku. 
Instrumenty polityki pieniężnej są to narzędzia oddziaływania na banki komer-
cyjne, ukierunkowane na realizację celów banku centralnego. Stanowią bodźce 
finansowe wpływające na obieg pieniężny, poziom rynkowych stóp procento-
wych i kursów walut30.

Narodowy Bank Polski oddziałuje na rynek pieniężny, ponieważ sam go 
tworzy, jest to tak zwany rynek pieniężny banku centralnego (czyli rynek, na 
którym dokonywane są transakcje między bankiem centralnym a bankami 

29 Materiały dostępne na www.nbp.pl.
30 Prawo finansowe, red. H. Dzwonkowski, J. Gliniecka, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 224.
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komercyjnymi). Można spotkać się także z poglądem, że rynek pieniężny ban-
ku centralnego jest pierwszym ogniwem łańcucha transmisji impulsów polityki 
pieniężnej gospodarki31. 

Zgodnie z treścią Założeń polityki pieniężnej na rok 201332, przygotowa-
nych przez Radę Polityki Pieniężnej, podstawowym instrumentem polityki pie-
niężnej jest krótkoterminowa stopa procentowa, czyli stopa referencyjna. Na jej 
wysokość wpływa kierunek prowadzonej polityki pieniężnej.

Operacje otwartego rynku, zgodnie z założeniami na 2013 rok, mają służyć 
jako czynnik oddziałujący na warunki płynności w sektorze bankowym w taki 
sposób, który umożliwi utrzymanie krótkoterminowych rynkowych stóp pro-
centowych na poziomie sprzyjającym realizacji przyjętego celu inflacyjnego.

Rezerwa obowiązkowa utrzymywana przez banki sprawia, że dysponują 
one funduszami ułatwiającymi wzajemne rozliczenia. Uśredniony charakter 
rezerwy stwarza bankom swobodę decydowania o wysokości środków groma-
dzonych na rachunku bieżącym w banku centralnym. Obowiązek utrzymywania 
rezerwy obowiązkowej ogranicza ponadto wielkość nadwyżek środków pozosta-
jących do dyspozycji banków. Zmiana stóp rezerw obowiązkowych dokonywana 
jest w zależności od poziomu płynności w sektorze bankowym, a także od wa-
runków, jakie panują na rynku międzybankowym.

W operacjach depozytowo-kredytowych banki uczestniczą z własnej ini-
cjatywy. Kredyt lombardowy umożliwia bankom zaciąganie kredytu na termin 
overnight. Kredyt ten jest oprocentowany i zabezpieczony papierami wartościo-
wymi. Ważnym elementem systemu rozliczeń jest oferowany przez NBP nie-
oprocentowany kredyt w złotych – kredyt techniczny oraz w euro – intraday 
credit. Jest to źródło pozyskania środków w ciągu dnia operacyjnego. 

Przyjęty w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2013, cel polityki pie-
niężnej sprzyjać powinien zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. Zwró-
cono uwagę, że parametry polityki pieniężnej, jakie wykorzystuje Rada Polityki 
Pieniężnej, będą dostosowywane elastycznie do zmieniającej się sytuacji gospo-
darczej i poziomu inflacji. Ponadto, co zostało podkreślone, Rada Polityki Pie-
niężnej w swoich decyzjach będzie uwzględniała również sytuację sektora finan-
sowego: „którego stabilność jest koniecznym warunkiem utrzymania stabilności 

31 Bank na rynku finansowym, red. E. Miklaszewska, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 
2010, s. 175.

32 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 18.09.2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki 
pieniężnej na rok 2013, M.P. z 2012, poz. 736.
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cen w dłuższym okresie”. Jest to wyraźny dowód na to, że bank centralny prze-
jął (współ)odpowiedzialność za kształtowanie stabilności finansowej. W oma-
wianych Założeniach polityki pieniężnej znalazło się także postanowienie, że 
w sytuacji zagrożenia kryzysowego i pojawienia się poważnych zaburzeń na 
krajowym rynku finansowym, istnieje możliwość elastycznego kształtowania 
instrumentów polityki pieniężnej. 

Instrumentom polityki pieniężnej, a zwłaszcza operacjom otwartego rynku 
i stopom procentowym, przypisano szczególną rolę w kształtowaniu mechani-
zmów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego i jed-
nocześnie upatruje się w nich sposób reagowania na zaburzenia tego rynku. 

Corocznie Rada Polityki Pieniężnej wypełniając konstytucyjny obowiązek 
składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej, naj-
później w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego33, natomiast 
zgodnie z art. 53 ustawy o Narodowym Banku Polskim sprawozdanie to publiko-
wane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Działalność banku centralnego na rzecz stabilności systemu płatniczego

Bank centralny w celu utrzymania stabilności na rynku finansowym podej-
muje działania na etapie zapobiegania destabilizacji systemu finansowego. Jest 
to przede wszystkim działalność informacyjna oraz monitoring systemu płat-
niczego i rozliczeniowego. Działalność informacyjna polega na deklarowaniu 
celu stabilizowania systemu finansowego, publikowania raportów o stabilności 
finansowej oraz komunikatów34.

Banki centralne angażują się w działalność na rzecz stabilności finansowej 
przez dbałość o bezpieczeństwo i sprawność systemu płatniczego35. Realizując 
politykę pieniężną, Narodowy Bank Polski wpływa na kształtowanie płynno-
ści banków, co z kolei wymaga sprawnego funkcjonowania systemów płatności. 
Działalność banku centralnego w tym zakresie wiąże się z trzema funkcjami:

33 Wskazany obowiązek nakłada Artykuł 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
34 A. Matysek-Jędrych, Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finan-

sowej, „Bank i Kredyt” 2011, nr 3, dodatek Stabilność finansowa od A do Z, s. 13–17.
35 Według definicji Bank of International Settlements (BIS), system płatniczy to „insty-

tucjonalne i infrastrukturalne porozumienie podmiotów systemu finansowego dla inicjowania 
i transferu płatności w pieniądzu banku centralnego i pieniądzu banków komercyjnych”. Bank for 
International Settlements, General Guidance for National Payment System Development, Basel 
2006, s. 70. 
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– operacyjną (polega na tworzeniu i prowadzeniu systemu płatności),
– regulacyjno-nadzorczą (polega na dbałości o przeznaczenie odpowied-

nich nakładów na redukcję ryzyka oraz zarządzanie tym ryzykiem),
– współpracy z sektorem prywatnym oraz innymi bankami centralny-

mi w celu promocji działań na rzecz bezpieczeństwa systemów płatni-
czych36.

W obecnym systemie prawnym obowiązującym w Polsce nadzór nad ryn-
kiem finansowym należy do Komisji Nadzoru Finansowego37. Jednak z powodu 
szczególnej roli Narodowego Banku Polskiego w kształtowaniu polityki pienięż-
nej i oddziaływaniu na stabilność finansową państwa mówi się także o funkcji 
nadzorczej banku centralnego w systemie finansowym. W odniesieniu do NBP 
przyjmuje się obecnie, że sprawuje on nadzór nad systemem płatności w ramach 
tak zwanego nadzoru systemowego (oversight).

W literaturze zwraca się uwagę na definicję zaproponowaną przez Bank 
Rozliczeń Międzynarodowych, zgodnie z którą nadzór systemowy wiąże się 
z podejmowaniem przez bank centralny działań, które mają na celu bezpieczeń-
stwo i efektywność systemów płatności oraz systemów rozrachunku papierów 
wartościowych. Termin ten odnosi się do systemu jako całości38.

Drugi rodzaj nadzoru nad rynkiem finansowym, nadzór ostrożnościowy 
(supervision), do 1998 roku należał do NBP, jednak wskutek zmian prawnych 
nadzór ten przejęła początkowo Komisja Nadzoru Bankowego39, a od 1 stycznia 
2008 roku – Komisja Nadzoru Finansowego. W ten sposób nadzór ostrożnościo-
wy został uniezależniony od banku centralnego, w głównej mierze pod wzglę-
dem organizacyjnym. Rola NBP sprowadza się do obsadzenia jednego z czterech 
stanowisk członków Komisji Nadzoru Finansowego (zgodnie z zapisem art. 5 
ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym).

36 P. Niczyporuk, A. Telecka, Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida 2, Białystok 
2011, s. 139.

37 Ustawa z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j. Dz.U. 2012, poz. 1149 
z późn. zm.

38 Bank na rynku …, s. 151.
39 Na podst. Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe, t.j. Dz.U. 2012, poz. 1376 z późn. zm.; 

ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 2005, nr 1, poz. 2 z późn. zm.
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Narodowy Bank Polski pełni funkcję nadzorcy systemowego nad systema-
mi płatności40. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi przez bank central-
ny mogą być41:

1. Licencjonowanie, przejawiające się w:
– wyrażaniu zgody lub wydawaniu decyzji dotyczących uruchamiania 

nowych systemów lub wprowadzania zmian w systemach istnieją-
cych,

– wydawaniu zaleceń lub nakładaniu kar w razie stwierdzenia nieprawi-
dłowości stwarzających ryzyko,

– cofnięciu zgody w razie stwierdzenia, że dany system działa niezgod-
nie z przepisami prawa lub zagraża stabilności systemu finansowego.

2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju bezpieczeństwa 
i efektywności działania systemów, w szczególności działania na rzecz 
zapewnienia ciągłości działania infrastruktury systemu.

3. Zbieranie i analizowanie informacji uzyskanych z poszczególnych sys-
temów.

4. Wywieranie wpływu na system płatności, między innymi przez publi-
kowanie ocen i analiz.

5. Inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych.
Ponadto NBP w ramach nadzoru systemowego współpracuje z krajowymi 

podmiotami związanymi z systemem płatności oraz z instytucjami międzynaro-
dowymi. Przy Zarządzie NBP funkcjonuje Rada ds. Systemu Płatniczego42. Na-
rodowy Bank Polski uczestniczy także w pracach komitetów i grup doradczych 
działających przy Związku Banków Polskich oraz na płaszczyźnie międzynaro-
dowej, między innymi z Europejskim Bankiem Centralnym czy bankami cen-
tralnymi innych państw. 

40 Ustawa z 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach 
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz.U. nr 123, 
poz. 1351 z późn. zm.

41 Bank na rynku…, s. 153.
42 Uchwała nr 14/98 Zarządu NBP z 10.06.1998 r. w sprawie powołania przy Zarządzie 

Narodowego Banku Polskiego organu opiniodawczo-doradczego o nazwie Rada ds. Systemu 
Płatniczego oraz uchwała nr 44/2001 Zarządu NBP z 13.07.2001 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie powołania przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego organu opiniodawczo-doradczego 
o nazwie Rada ds. Systemu Płatniczego.
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Podsumowanie

Rozważania nad rolą banku centralnego w utrzymaniu stabilności systemu 
finansowego wzbudzają zainteresowanie z uwagi na występujący od dłuższego 
czasu kryzys finansowy. Bez wątpienia istotny wpływ na stan gospodarki i jej 
rozwój ma polityka pieniężna, którą ustala i realizuje bank centralny – za pomo-
cą instrumentów i procedur, których odbiorcami są przede wszystkim podmioty 
rynku bankowego. Bank centralny, podejmując takie zadania, zainteresowany 
jest utrzymaniem bezpieczeństwa i płynności nie tylko w sektorze bankowym, 
ale także utrzymaniem równowagi finansowej kraju. Współcześnie dominuje po-
gląd, że stabilizacja cen jest warunkiem trwałego, wysokiego, zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego. Kształtowanie polityki fiskalnej jest naturalną konse-
kwencją kształtowania polityki monetarnej. Stąd szczególna rola banków cen-
tralnych w polityce gospodarczej każdego państwa.

ROLe OF ceNtRAL BANK iN MAiNteNANce OF StABiLitY  
OF FiNANciAL SYSteM

Summary

The desire to maintain financial stability is an important element for the function-
ing of countries in times of economic crisis. Widely discussed remain questions about 
the entity responsible for maintaining the financial stability of the state as well as about 
the indication of the conditions for its achievement. This paper presents the role of the 
Polish National Bank in building financial stability in Poland. There is highlighted the 
distinction among the concepts of: monetary stability, financial stability, financial sta-
bility system, monetary policy and payment systems. The paper emphasizes the role 
of the Central Bank to maintain stability not only in banking but also on the broader 
financial market. For this purpose, the Polish National Bank has completed a set of spe-
cific tasks. The attention was drawn to the Central Bank as an independent institution, 
fulfilling important functions in the state. Therefore, its role consists in maintaining 
an appropriate level of inflation and the right market conditions. The Polish National 
Bank is the body responsible for setting monetary policy as well as for the use of the so-
called monetary policy instruments. The article also emphasizes that the Central Bank 
engages in activities undertaken for financial stability since it cares about the safety and 
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efficiency of the payment system. It has been assumed that the Central Bank acts as a su-
pervisor of the payment systems. Stabilizing the value of money today plays a key role in 
establishing monetary policy. However, even if price solidity and financial stability are 
necessary conditions for themselves, they are not the only ones.

Central banking faces many challenges and its role and tasks will be still studied 
and discussed.

Translated by Ewa Kowalewska

Keywords: Central Bank, financial stability, inflation, payment system, financial 
system, stable price level
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Streszczenie

W glosie przedstawiono problem przeznaczenia środków publicznych pochodzą-
cych z rezerwy budżetowej na cel inny niż określony w decyzji o ich przyznaniu. Zagad-
nienie to – wobec wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o finansach publicznych1 i dokonanej zmiany art. 12 Ustawy z 17 grudnia 
2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych2 – jest 
aktualne i wpisuje się w tok dyskusji nad zasadnością przyjętego rozwiązania. Główna 
Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych3 stanęła 
na stanowisku, że „przeznaczyć” to określić cel, któremu służą środki, zaś zrealizowa-
nie decyzji o przyznaniu środków z rezerwy budżetowej polegać ma na zmianie planu 
finansowego jednostki zgodnie z wynikającym z decyzji przeznaczeniem wydatków. 

Nowe rozwiązania, które zostały przyjęte w polskim systemie prawnofinanso-
wym, są wyrazem systemowego dostosowania zasad egzekwowania odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rzeczywistych potrzeb sektora 

* E-mail: wbozek@mec.univ.szczecin.pl.
1 Dz.U. nr 157, poz. 1241.
2 Dz.U. z 2013 r., poz. 138.
3 Zwana dalej: GKO.
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finansów publicznych i powinny być skutecznym narzędziem wsparcia w prawidłowym 
wykorzystaniu środków publicznych. Wskutek wprowadzonych zmian, powstają jednak 
wątpliwości w zakresie wykładni ww. przepisu, czego przykładem jest orzeczenie GKO 
z 17 maja 2012 roku, BDF1/4900/45/44/12/1149.

Słowa kluczowe: rezerwa budżetowa, odpowiedzialność, naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych

Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego:
Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Najwyższej Izby Kontroli (dalej: zawiadamiający) złożył do Rzecznika Dyscy-
pliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Re-
sortową Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych (dalej: Rzecznik) zawiadomienie o ujawnieniu okoliczności wska-
zujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 
12 Ustawy z 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych4 (dalej: uondfp), w Urzędzie (X) (dalej Urząd lub (X)). 
Zawiadamiający wskazał, że przeprowadzona kontrola wykonania budżetu pań-
stwa w części „50” (X) wykazała, iż w IV kwartale 2010 roku część środków z re-
zerwy celowej w kwocie 107 418,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 
pracownikom już zatrudnionym w (X) zamiast na sfinansowanie wynagrodzeń 
wraz z pochodnymi na zwiększenie zatrudnienia o 10 nowych członków korpu-
su służby cywilnej od 1 listopada 2010 roku, przeznaczając tym samym środki 
rezerwy na inny cel niż określony w decyzji Ministra Finansów, co – w ocenie 
zawiadamiającego – było niezgodne z art. 154 ust. 7 Ustawy z 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych5. 

Rzecznik, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznał, że 
z formalnego punktu widzenia nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów pub-
licznych i 27 września 2011 roku wystąpił do Resortowej Komisji Orzekają-
cej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z wnioskiem 
o ukaranie, wnosząc o uznanie obwinionej za odpowiedzialną za nieumyślne 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 12 uondfp 
oraz wymierzenie jej kary upomnienia. Przewodniczący Resortowej Komisji 

4 T.j. Dz.U. 2013, poz. 168.
5 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
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Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych 
stwierdził, że ta komisja jest niewłaściwa i przekazał sprawę do rozpoznania Ko-
misji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Orzeczeniem z 1 lutego 2012 roku, Komisji Orzekającej w Sprawach o na-
ruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: Komisja I instancji) uznała 
obwinioną winną nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
o którym mowa w art. 12 uondfp, zgodnie z wnioskiem o ukaranie. Na podstawie 
art. 36 uondfp Komisja I instancji odstąpiła od wymierzenia kary uwzględniając 
szczególne okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

12 marca 2012 roku obwiniona skierowała do Głównej Komisji Orzeka-
jącej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych odwołanie, 
wnosząc o uchylenie orzeczenia Komisji I instancji i uniewinnienie jej od przy-
pisanego zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ewentualnie 
o uchylenie orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrze-
nia przez Komisję I instancji, wobec braku pełnego wyjaśnienia okoliczności 
faktycznych sprawy. 

Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finan-
sów Publicznych (dalej: GKO) na podstawie art. 147 ust. 1 pkt 2 uondfp uchyliła 
zaskarżone orzeczenie w całości i uniewinniła obwinioną od zarzutu naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 12 uondfp oraz na podsta-
wie art. 167 ust. 2 uondfp ustaliła, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. 
W ocenie GKO, z całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego 
wynikało, że zwiększenie zatrudnienia w urzędzie miało na celu realizację za-
dań urzędu zwiększonych nowelizacją ustawy z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 
energetyczne6, która weszła w życie 11 marca 2010 roku. GKO uznała również, 
że w sprawie zasadne było badanie realizacji planu etatów w Urzędzie, a nie 
skupienie się wyłącznie na analizie wzrostu zatrudnienia, dlatego też działanie 
obwinionej było racjonalne i miało na celu realizowanie nałożonych na nią obo-
wiązków, wynikających ze zmian w przepisach prawnych. GKO w uzasadnie-
niu orzeczenia zwróciła również uwagę na niekonsekwencję Komisji I instancji 
w zakresie poczynionej wykładni i następnie subsumcji przepisu art. 12 uondfp. 
Niezależnie od powyższego, dostrzeżono uchybienia proceduralne, które jednak, 
z uwagi na uniewinnienie obwinionej, nie rodziły skutków prawnych. 

6 T.j. Dz.U. 2012, poz. 1059.
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Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dys-
cypliny Finansów Publicznych z 17 maja 2012 roku, BDF1/4900/45/44/12/1149 
porusza zagadnienie przeznaczenia środków pochodzących z rezerwy na inny 
cel niż określony w decyzji o jej przyznaniu. Takie bowiem zachowanie w rozu-
mieniu art. 12 uondfp traktowane jest jako naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych (przy czym, należy nadmienić, że naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych jest również wydanie przez dysponenta danej części budżetowej de-
cyzji o przeznaczeniu środków rezerwy niezgodnie z decyzją Rady Ministrów 
lub Ministra Finansów oraz dokonanie zmiany planu finansowego jednostki, 
np. zwiększenie wydatków w odpowiedniej podziałce klasyfikacyjnej tego pla-
nu, która to zmiana jest sprzeczna z decyzją o przeznaczeniu środków z rezer-
wy budżetowej). Ze stanu faktycznego wynika, że obwiniona pełniąca w czasie 
zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję (AB) Urzędu 
(X), przeznaczyła w IV kwartale 2010 roku część środków z rezerwy celowej na 
wypłatę wynagrodzeń pracownikom już zatrudnionym w urzędzie, zamiast na 
sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem 
zatrudnienia o 10 członków korpusu służby cywilnej od 1 listopada 2010 roku. 

W doktrynie przyjmuje się, że rezerwy budżetowe to środki, które różni od 
pozostałych środków budżetowych brak jakiegokolwiek przeznaczenia (rezerwa 
ogólna) lub konkretnego przeznaczenia (rezerwy celowe)7. Wydatki dokonywane 
z rezerw różnią się od pozostałych wydatków m.in. czasem ich dokonywania 
(wydatki są dokonywane później), czynnikami wynikającymi z ekonomicznego 
charakteru tych wydatków oraz tym, że od uznania i polityki dysponenta rezerwy 
uzależnione jest to, na jaki cel lub zadanie przeznaczyć rezerwę8. Przedmiotowe 
orzeczenie dotyczy rezerwy celowej związanej z przyjęciem 12 października 
2010 roku przez Radę Ministrów uchwały nr (…) w sprawie częściowego podzia-
łu środków na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyj-
nych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2010 roku,  

7 Por.: J. Głuchowski, Rezerwy budżetowe, w: System instytucji prawno finansowych PRL, 
t. II, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1982, s. 537; 
C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warsza-
wa 2011, s. 409–411; M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach 
publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2010, s. 368–371; L. Lipiec-Warze-
cha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2011, s. 734–736.

8 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych..., s. 735; T. Augustyniak-Górna, 
Rezerwy ogólne i celowe, Informacja BSiE nr 826 (IP-96G), s. 104–105.



427Glosa do orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej...

co znajdowało swoje prawne podstawy w art. 154 ust. 4 Ustawy z 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych9 (dalej: ufp).

Zgodnie z art. 154 ust. 7 ufp, rezerwy celowe mogą być przeznaczone wy-
łącznie na cel, na jaki zostały utworzone oraz wykorzystane zgodnie z klasyfi-
kacją wydatków. Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 154 ust. 9 ufp, zgodnie 
z którym Minister Finansów może, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej 
komisji właściwej do spraw budżetu, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy ce-
lowej10. Należy mieć na uwadze, że decyzja dysponenta części budżetowej może 
jedynie uszczegółowiać przeznaczenie środków z rezerwy budżetowej11. 

Na tle analizowanej sprawy powstały wątpliwości dotyczące zagadnienia 
nieprawidłowości w rozdysponowaniu rezerwy celowej. Problem ten wynikał 
z różnych interpretacji wskazanego w art. 12 uondfp „przeznaczenia” środków 
pochodzących z tej rezerwy. Z kolei odmienne pojmowanie ww. zagadnienia 
doprowadziło ostatecznie do wydania skrajnie różnych rozstrzygnięć przez Ko-
misję I instancji oraz GKO12. 

Nie powtarzając wszystkich argumentów Komisji I instancji, podniesienia 
wymaga fakt, że w ocenie ww. Komisji środki z rezerwy celowej powinny być 
przeznaczone jedynie na wynagrodzenie osób dodatkowo zatrudnionych w urzę-
dzie po 1 listopada 2010 roku i posiadających status członków korpusu służby 
cywilnej, nie zaś na wynagrodzenia pracowników już wcześniej zatrudnionych 
w (X). Komisja I instancji zupełnie niesłusznie skupiła się zatem na badaniu 
zwiększenia zatrudnienia – powstaniu nowych stosunków pracy między praco-
dawcą i pracownikiem – jako kryterium prawidłowego wydatkowania środków 
pochodzących z rezerwy celowej. Idąc dalej zakreślonym wyżej tokiem rozu-
mowania, Komisja I instancji uznała, że modyfikowanie zakresu obowiązków 
poszczególnych pracowników w celu zabezpieczenia wykonania nowych zadań 
nie stanowiło przeznaczenia rezerwy zgodnie z celem jej przyznania. Z takim 

9 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
10 Szerzej: C. Kosikowski, Ustawa o finansach publicznych..., s. 439–441; M. Karlikowska, 

W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych..., s. 396–400; L. Lipiec- 
-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych..., s. 792–795. 

11 K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012, s. 84; L. Lipiec- 
-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, 
Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 155.

12 Szerzej na temat nieprawidłowości w rozdysponowaniu niektórych rezerw: T. Augusty-
niak-Górna, Rezerwy..., s. 104–105.
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stanowiskiem, uwzględniając całokształt okoliczności niniejszej sprawy, nie 
sposób się jednak zgodzić.

Powyższy pogląd Komisji I instancji nie spotkał się również z aproba-
tą GKO, która uznała, że „przeznaczyć” to określić cel, któremu służą środki, 
a zrealizowanie decyzji o przyznaniu środków z rezerwy budżetowej polega na 
zmianie planu finansowego jednostki zgodnie z wynikającym z decyzji przezna-
czeniem wydatków. Takie rozumienie „przeznaczenia” rezerwy celowej zdaje się 
trafnie odzwierciedlać zamiary i wolę racjonalnego ustawodawcy odnośnie do 
stosowania przywołanego wyżej art. 12 uondfp.

Należy także wskazać, że w rozumieniu słownika języka polskiego termin 
„przeznaczyć” to określić (określać) cel, któremu coś ma służyć, przekazać coś 
na czyjś użytek13, natomiast „cel” – to, do czego się dąży, do czego się zmierza, 
co chce się osiągnąć14 (w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej z 12 wrze-
śnia 2002 r.15 zauważono, że cel może być określony przez różną działalność 
i różne rodzaje wydatków). Z kolei, zwrot „przeznaczenie środków z rezerwy 
budżetowej” należy rozumieć jako zaplanowanie określonej kwoty pochodzącej 
z rezerwy na dany cel16.

W przekonaniu o prawidłowości rozstrzygnięcia GKO utwierdza fakt, że 
zachowanie obwinionej (decyzja o przesunięciu pracowników na przyznane eta-
ty związane z realizacją nowych zadań, w trybie przeniesienia wewnętrznego, 
czasowego oddelegowania do wykonywania zadań, bądź też przez zawieranie 
umów o pracę na czas określony z pracownikami zatrudnionymi dotychczas 
na podstawie umów na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywil-
nej) nie doprowadziło do zmiany ogólnego przeznaczenia środków z rezerwy 
celowej i było w konkretnych okolicznościach sprawy racjonalne. Uwzględnia-
ło bowiem szeroki kontekst podstawy prawnej i powodu przyznania Urzędowi 
rezerwy celowej. Zasadnie zwrócono uwagę na fakt, że zmiana przeznaczenia 
środków pochodzących z rezerwy celowej miałaby miejsce, gdyby środki z re-
zerwy wykorzystano na osiągnięcie innego celu niż określony przez dysponenta 

13 Por.: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2003, s. 763; Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, s. 1025; 
orzeczenie GKO z 12.09.2002 r., DF/GKO/Odw.-110/143/2002, Lex nr 79994.

14 Por.: Uniwersalny słownik…, s. 377; Orzeczenie GKO z 12.09. 2002..., s. 763.
15 DF/GKO/Odw.-110/143/2002, Lex nr 79994.
16 L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych...,, s. 740.
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i wynikający z charakteru rezerwy celowej, z której środki te pochodziły17. Wo-
bec powyższego właściwe było podejście (model) etatowy, a więc badanie reali-
zacji planu etatów w jednostce, nie zaś wzrostu zatrudnienia (nowego angażu 
pracowników).

Przy analizie ewentualnej winy obwinionej naruszenia art. 12 uondfp na-
leży odnieść się do przepisu art. 19 ust. 2 uondfp. W bogatym orzecznictwie 
GKO nie budzi wątpliwości, że ustalenie winy w momencie popełnienia czy-
nu ma podstawowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, stanowiąc warunek tej odpowiedzialności18. 
Nieuprawnione było dlatego uznanie Rzecznika (a dalej również i Komisji I in-
stancji), który czyni podstawą wniosku o ukaranie jedynie fakt formalnego na-
ruszenia art. 12 uondfp, pomijając to, że konieczne było również udowodnienie 
winy obwinionej19. 

Stosownie do ww. art. 19 ust. 2 uondfp odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę 
w czasie popełnienia naruszenia. Przypisanie winy obwinionej powinno zatem 
polegać na wskazaniu, jakie błędy w procesie decyzyjnym popełniła (np. to, że 
obwiniona nie sprostała wymogowi dochowania najwyższej staranności celem 
uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych), a tym samym, wyka-
zaniu bezprawności postępowania obwinionej, tj. jego sprzeczności z uondfp. 
Zgodnie bowiem z poprawną logicznie wykładnią art. 19 ust. 2 uondfp, o winie 
można by było mówić wówczas, gdyby obwiniona nie zastosowała się do normy 
prawnej, mając obiektywnie możliwość postępowania zgodnie z nią. Zadaniem 
Komisji I instancji było zatem, w pierwszej kolejności, ustalenie prawidłowego 
sposobu działania obwinionej przez określenie wzorca jej zachowania się, we-
dług którego nie dochodziłoby do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Brak bowiem możliwości jednoznacznego ustalenia winy obwinionej uwalnia od 
odpowiedzialności nawet wówczas, gdy od strony formalnej wypełnione zostały 

17 Por: Orzeczenie GKO z 12.09.2002...; L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność…, s. 154–
155.

18 Por. Orzeczenie GKO z 14.06.2012 r., BDF1/4900/49/48/12/1338, www.mf.gov.pl; 
Orzeczenie GKO z 13.12.2010 r., BDF1/4900/101/111/ 10/2764, www.mf.gov.pl; Orzeczenie GKO 
z 7.12.2009 r., BDF1/4900/ 72/73/09/2633, www.mf.gov.pl. 

19 Por.: Orzeczenie GKO z 5.06.2008 r., DF/GKO/4900/25/23/08/1085, www.mf.gov.pl; 
Orzeczenie GKO z 30.03.2009 r., BDF1/4900/12/12/09/462, www.mf.gov.pl.
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przesłanki czynu objętego reżimem uondfp20, co jednak uszło uwadze Komisji 
I instancji.

Rozpatrując kwestię ewentualnej odpowiedzialności obwinionej za popeł-
nienie czynu z art. 12 uondfp stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, należało również mieć na uwadze sytuację panującą wewnątrz jed-
nostki i w jej otoczeniu zewnętrznym, która wpływała na możliwości działa-
nia obwinionej21. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, że ze względu na 
czynniki natury faktycznej i prawnej dotyczące wykorzystania rezerwy celowej, 
w szczególności ograniczenia czasowe (możliwość wykorzystania rezerwy bu-
dżetowej dopiero od listopada 2010 r.) i proceduralne22 (w związku z trwającą 
ok. 2–3 miesiące procedurą naboru w służbie cywilnej), obwiniona nie miała 
możliwości zachować się inaczej (zgodnie z prawem). W takim zaś przypadku, 
nawet pomimo obiektywnego stwierdzenia popełnienia czynu zabronionego, nie 
można było przypisać obwinionej winy23.

Reasumując, rozstrzygnięcie GKO uznać należy za zasadne, zgodne z pra-
widłami logicznego rozumowania i wiedzy. GKO przy orzekaniu uwzględniła 
bowiem całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy i zgromadzony materiał 
dowodowy, w sposób właściwy dokonała wykładni i subsumpcji normy prawa 
materialnego, przy pełnym poszanowaniu zasad prawidłowego procedowania 
wynikających z przepisów uondfp. 

Ustosunkowując się do pozostałych ustaleń GKO, należy w pełni podzielić 
uwagi GKO zgłaszane wobec Komisji I instancji w zakresie stwierdzonych na-
ruszeń proceduralnych w postępowaniu poprzedzającym drugą instancję. Nie-
mniej jednak, kwestie te pominięto w niniejszym opracowaniu, gdyż uchybienia 
te nie rodziły skutków prawnych wobec uniewinnienia obwinionej. 

20 Por. Orzeczenie GKO z 29.11.2007 r., DF/GKO-4900-63/67/ 07/2770, www.mf.gov.pl. 
21 Por. Orzeczenie GKO z 13.01.2011 r., BDF1/4900/109/119/10/3244, www.mf.gov.pl. 
22 Szerzej na temat nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej: Ustawa z 21.11.2008 r. 

o służbie cywilnej, Dz.U. 2008, nr 227, poz. 1505 ze zm., art. 26 i n. 
23 Por.: Orzeczenie GKO z 29.01.2009 r., BDF/GKO/4900/87/74/RN-16/08/848, www.

mf.gov.pl; Orzeczenie GKO z 2.09.2010 r., BDF1/4900/ 48/54/10/1337, www.mf.gov.pl; Orzecze-
nie GKO z 3.12.2009 r., BDF1/ 4900/77/78/09/2788, www.mf.gov.pl.
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GLOSS tO tHe JUDGMeNt OF 17 MAY 2012  
OF GŁóWNA KOMiSJA ORZeKAJĄcA  

iN cASeS OF PUBLic FiNANce DiSciPLiNe,  
BDF1/4900/45/44/12/1149

Summary

This gloss presents the problem of destination of public funds deriving from the 
budget reserve for any other purpose than that specified in the decision to grant. This 
issue was analyzed in the judgment of 17 May 2012 of Główna Komisja Orzekająca in 
cases of public finance discipline and also is particularly relevant to entry into force of 
the Act of August 27, 2009, the provisions introducing the Act on Public Finances and 
change art. 12 of the Act of December 17, 2004 on responsibility for violation of public 
financial discipline. The new solutions that were adopted in the polish financial-legal 
system are an expression of the systemic adaptation of the principles of enforcement of 
responsibility of public finance discipline to the real needs of the public finance sector 
and should be an effective tool for support of public discipline in the correct use of public 
funds. 

Translated by Wojciech Bożek

Keywords: budget reserve, responsibility, public finance discipline
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UWAGi O WOLNOści WYBORU ZAWODU  
W PRAWie NieMiecKiM

Streszczenie

Jedną z kluczowych kategorii prawa gospodarczego publicznego jest wolność wy-
boru zawodu. Przywołana instytucja prawna znana jest zarówno polskiemu, jak i nie-
mieckiemu porządkowi legislacyjnemu, niemniej w każdym z nich realizowana jest 
w nieco inny sposób. Przedstawione sygnalizacyjnie uwagi odnoszące się do wolności 
wyboru zawodu w prawie niemieckim przyczynić się mają do usystematyzowania wie-
dzy co do kierunku wykładni tego pojęcia w doktrynie naszych zachodnich sąsiadów.

Słowa kluczowe: wolność wyboru zawodu, wolność gospodarcza

Wprowadzenie

Zagadnienie wolności wyboru zawodu (Berufsfreiheit) należy do kluczo-
wych kategorii niemieckiego publicznego prawa gospodarczego. Podkreślić 
wypada, że oczywiście i w polskim porządku normatywnym wskazać można 

* E-mail: gressler@mec.univ.szczecin.pl.
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konstytucyjną zasadę wolności wyboru zawodu1. Przywołane konstrukcje praw-
ne nie są jednak do końca przekładalne z jednego systemu na drugi. Pojęcie 
wolności wyboru zawodu naszych zachodnich sąsiadów jest bowiem znaczenio-
wo szersze od pojęcia wolności wyboru zawodu w rodzimym prawie. Ustawo-
dawstwu RFN znana jest również instytucja wolności działalności gospodarczej 
(Gewerbefreiheit), będąca „pochodną” konstytucyjnej zasady wolności wykony-
wania zawodu2. Być może, na co mam nadzieję, kilka poniższych uwag o charak-
terze sygnalizacyjnym pomoże w usystematyzowaniu przywołanej terminologii 
niemieckiej. Niemożliwe jest przedstawienie wszystkich aspektów związanych 
z konstytucyjną zasadą niemieckiej wolności wyboru zawodu w krótkim opraco-
waniu, stąd też wiele interesujących problemów wymagających głębszych ana-
liz – jak przykładowo europeizacja tej wolności – siłą rzeczy musiało zostać 
potraktowanych jedynie marginalnie dla głównego zadania badawczego, jakim 
było przedstawienie podstawowych pól (zakresów) znaczeniowych tej omawia-
nej wolności.

Istota wolności wyboru zawodu została scharakteryzowana przez niemiecki 
Federalny Trybunał Konstytucyjny3 jako zabezpieczenie wartości materializują-
cej się przez „wolność obywatela do uczynienia zawodem każdej ( jede) – wy-
konywanej w sposób trwały i ciągły (auf Dauer angelegt)4 – działalności, którą 
uważa za właściwą dla siebie, jako podstawę utrzymania (Grundlage einer Le-
bensführung)”5. Zespół czynności podejmowanych w ramach zawodu musi być 

1 Art. 65 Konstytucji. Patrz także: J. Ciapała, B. Górska, Konstytucyjna wolność wyboru 
i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Uwagi w kontekście niektórych regulacji 
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w: Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku, 
red. J. Ciapała, A. Rost, Szczecin–Jarocin 2011, s. 105.

2 Wyrok (o mocy ustawy) Bundesverfassungsgericht – Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego (dalej: BVerfG) z 1.03.1979 r. (Mitbestimmung), 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 
1 BvR 419/78, 1 BvL 21/78, „Gewerbearchiv” (dalej: „GewArch”) 1979, s. 222 i n.

3 Liczne odwołania do judykatów niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego są koniecz-
ne, gdyż to właśnie Trybunał niejednokrotnie dokonywał wykładni pojęcia wolności wyboru za-
wodu w orzeczeniach, którym nadano moc ustawy. W związku z brakiem ustawowej definicji 
omawianego terminu, powoływanie się na sformułowania i wywody Trybunału pełni w moim 
przekonaniu wyjątkowo ważną rolę. Niemożliwością byłoby przywołanie wszystkich orzeczeń 
o referowanej tematyce, jednak ich dobór (selekcja) nie był przypadkowy, choć niejednokrot-
nie o zacytowaniu określonego orzeczenia – z całej grupy orzeczeń podejmującej dany problem 
cząstkowy – decydowało często subiektywne odczucie niekonwencjonalności sposobu argumen-
tacji dokonywanej przez Trybunał.

4 Postanowienie BVerfG z 3.07.2007 r., 1 BvR 2186/06, „GewArch” 2008, s. 28.
5 Postanowienie BVerfG z 3.01.1967 r. (Flächentransistor), 1 BvR 46/66, Bundesverfas-

sungsgerichtsentscheidungssamlung (dalej: BVerfGE) 21, s. 207 i n.
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zgodny z konstytucyjną wizją człowieka (Menschenbild des Grundgesetzes)6. 
Przywołanemu prawu podstawowemu (Grundrecht) przyznaje się szczególną 
rolę (besonderer Rang)7 i nakazuje interpretację in dubio pro libertate8. 

1. Aspekt podmiotowy wolności wyboru zawodu

Wolność wyboru zawodu w systemie prawnym Niemiec kwalifikowana jest 
przede wszystkim na poczet praw obywatelskich (Bürgerrechte), a nie podstawo-
wych praw i wolności człowieka (Menschenrechte)9. Ustawa zasadnicza stanowi 
expressis verbis10 o Niemcach (Deutschen), którym przyznaje prawo do swo-
bodnego wyboru zawodu, miejsca pracy i pobierania nauki. W doktrynie nie ma 
konsensusu11 co do tego, czy subsumuje się tu także obywateli unijnych12. Część 
doktryny optuje jednak (mimo wszystko?) za odczytywaniem art. 12 ustawy 
zasadniczej jako obejmującym swoją ochroną „wszystkich Niemców i wszyst-
kich obywateli unijnych”13. Wykładnia taka umotywowana14 jest wywodami 

6 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 27.10.1998 r. (Bayerisches Schwangerenhilfeergän-
zungsgesetz), 1 BvR 2306/96, 1 BvR 2314/96, 1 BvR 1108/97, 1 BvR 1109/97, 1 BvR 1110/97, 
BVerfGE 98, s. 265.

7 Postanowienie BVerfG z 8.03.1983 r. (Zulassung zur Anwaltschaft), 1 BvR 1078/80, 
BVerfGE 63, s. 266 i n.; z 4.04,1984 r. (Wiederzulassung eines Rechtsanwaltes), 1 BvR 1287/83, 
BVerfGE 66, s. 337 i n.

8 Ibidem; P.J. Tettinger, Das Grunrecht der Berufsfreiheit in der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, „Archiv des öffentlichen Rechts” (dalej: „AöR”) 1983, s. 92.

9 F. Ossenbühl, Die Freiheiten des Unternehmers nach dem Grundgesetz, „AöR” 1990, 
s. 115 i n.

10 Tekst org.: „Alle Deutschen [wyróżnienie – M.W.G.] haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildunsstätte frei zu wählen”.

11 P. Kirchhof, Verfassungsrechtlicher Schutz und internationaler Schutz der Menschen-
rechte – Konkurrent oder Ergänzung?, „Europäische Grundrechte” 1994, s. 16 i n.

12 Za – optuje większość przedstawicieli doktryny np. H.D. Jarass, Art. 12, w: Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, red. H.D. Jarass, B. Pieroth, 2012, 
s. 325, W. Kluth, Das Grundrecht der Berufsfreiheit, „Jura” 2001, s. 371 i n.; innego zdania jest 
K.-E. Hain, Zur Frage der Europäisierung des Grundgesetzes, „Deutsches Verwaltungsblatt” 
(dalej: „DVBl”) 2002, s. 148.

13 H.-F. Müller, Anmerkung zum Beschluss des BVerfG vom 19.7.2011, Az. 1 BvR 1916/09 
– Zur Grundrechtsfähigkeit von EU-Auslandsgesellschaften, „Entscheidungen zum Wirtschafts-
recht” 2011, s. 809 i n.; podobnie M. Sachs, Grundrechte: Grundrechtberechtigung EUausländi-
scher juristischer Personen, „Juristische Schulung” (dalej: „JuS”) 2012, s. 379 i n.

14 S. Muckel, Grundrechtsfähigkeit ausländischer juristischer Personen aus der EU, 
„Juris tische Arbeitsblätter” (dalej: „JA”) 2012, s. 156.
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sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy analizując termin „krajowej osoby 
prawnej”15 w rozumieniu art. 19 ustawy zasadniczej stwierdzili, że osoby praw-
ne z siedzibą w krajach unijnych są zrównane w swych prawach podstawowych 
z krajowymi osobami prawnymi16. 

Beneficjentami wolności wyboru zawodu mogą być właśnie także niemiec-
kie osoby prawne17, w tym przykładowo spółki akcyjne18. Ochroną objęta jest 
wszak „działalność służąca zdobywaniu dochodu” (Erwerbszwecken dienende 
Tätigkeit)19, wykonywana zarówno przez podmioty prawne będące osobami fi-
zycznymi, jak i podmioty kwalifikowane do grupy osób prawnych20. W szcze-
gólności podkreśla się, że spółki jawne (offene Handelsgesellschaften) i ko-
mandytowe (Kommanditgesellschaften) korzystają z konstytucyjnej wolności 
wyboru zawodu21. 

15 Zakres pojęciowy terminu osoby prawnej ( juristische Person) jest przedmiotem wielu 
analiz. Subsumuje się tu – inaczej niż w rodzimym porządku prawnym – przykładowo spółki 
komandytowe, por. Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 4.12.1979 r. (Schulbücher), 2 BvR 
64/78, 2 BvR 460/79, BVerfGE 53, s. 1 i n.; Postanowienie BVerfG z 26.05.1976 r. (QuickEntsche-
idung), 2 BvR 294/76, BVerfGE 42, s. 212 i n.; Wyrok Bundesverwaltungsgericht – Federalnego 
Sądu Administracyjnego (dalej: BVerwG) z 23.08.1994 r., 1 C 19/91, Bundesverwaltungsgericht-
sentscheidungssamlung (dalej: BVerwGE) 96, s. 302 i n.

16 Postanowienie BVerfG z 19.07.2011 r. (Le Corbusier), 1 BvR 1916/09, „Neue Juristische 
Wochenschrift” (dalej: „NJW”) 2011, s. 3428 i n.

17 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 
1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228; Postanowienie (o mocy ustawy) z 19.07.2000 r. (Spielbankgesetz 
BadenWürttemberg), 1 BvR 539/96, BVerfGE 102, s. 197 i n.; Postanowienie z 14.03.2006 r., 
(Geschäfts- und Betriebsgeheimnis), 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03, BVerfGE 115, s. 205 i n.; 
Wyrok BVerwG z 4.10.1994 r., 1 C 13/93, BVerwGE 97, s. 12 i n.

18 Postanowienie Bundesgerichtshof – Trybunału Federalnego (dalej: BGH) z 27.09.1999 r., 
II ZR 305/98, Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (dalej: BGHZ) 161, 
s. 376.

19 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 13.09.2005 r. (Beitragssatzsicherungsgesetz), 
2 BvF 2/03, BVerfGE 114, s. 196 i n.; Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.12.2002 r. (Arzneimit-
telfestbetrag), 1 BvL 28/95, 1 BvL 29/95, 1 BvL 30/85, BVerfGE 106, s. 275 i n.; Postanowienie 
BVerfG z 26.06.2002 r. (Glykolwarnung), 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91, BVerfGE 105, s. 252.

20 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 13.09.2005 r. (Beitragssatzsicherungsgesetz), 
2 BvF 2/03, BVerfGE 114, s. 196 i n.; Postanowienie BVerfG (K) z 4.02.2004 r. (Versicherungs-
pflichtgrenze), „Neue Zeitschrift für Sozialrecht” dalej: „NZS” 2005, s. 479 i n.; Postanowienie 
BVerwG z 30.11.1994 r., 6 P 11/93, BVerwGE 97, s. 154 i n. Odmiennie: Postanowienie Saarl. 
Oberverwaltungsgericht – Apelacyjnego Sądu Administracyjnego (dalej: OVG) z 29.06.1959 r., 
I M 75/56, Entscheidungssammlung des OVG 7, s. 351 i n.

21 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 
1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228 i n.; Postanowienie BVerfG z 7.11.2001 r. (Schächten), 1 BvR 
325/94, 1 BvR 2319/94, 1 BvR 570/95, 1BvR 1382/95, „NJW” 2002, s. 2091.
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W orzecznictwie podnosi się, że osoba prawna nie może co prawda z wy-
konywania zawodu uczynić swojej „działalności życiowej” (Lebensaufgabe), 
ale może za to prowadzić działalność gospodarczą (Gewerbe)22. Prawodawca 
niemiecki nie implementował do systemu prawnego jednolitej legalnej definicji 
działalności gospodarczej. Termin ten pozostaje więc zwrotem niedookreślo-
nym, którego wykładni podejmuje się doktryna23. W orzecznictwie, pod przywo-
łanym pojęciem, rozumie się podejmowaną w celach zarobkowych samodzielną 
i wykonywaną w sposób ciągły działalność, która nie jest sprzeczna z dobrymi 
obyczajami. Przymiotu działalności gospodarczej nie mają czynności zwykłego 
zarządu i korzystanie z własnego majątku, wykonywanie wolnego zawodu oraz 
produkcja surowców24.

Co do zasady odmawia się rozciągania gwarancji konstytucyjnych na za-
graniczne osoby prawne25. Wyjątek stanowią przywołane wyżej osoby prawne 
z siedzibą w krajach członkowskich Unii. Zasygnalizować należy, że w momen-
cie przejęcia niemieckiej osoby prawnej przez podmiot zagraniczny – inny niż 
„unijny” – przestaje ona być podmiotem ochrony, wynikającej z art. 12 ustawy 
zasadniczej26. Nadmienić wypada, że oddział (Tochtergesellschaft) przedsiębior-
cy zagranicznego (ausländisches Unternehmen) utworzony na terenie Niemiec 
zaliczany jest przez doktrynę do niemieckich podmiotów gospodarczych27 nawet 
wtedy, gdy większość zatrudnionych w nim osób to obcokrajowcy28. 

22 Postanowienie (o mocy ustawy) z 19.07.2000 r. (Spielbankgesetz BadenWürttemberg), 
1 BvR 539/96, BVerfGE 102, s. 197 i n.; Postanowienie Bayerisches Oberstes Landesgericht – 
Bawarskiego Najwyższego Sądu Krajowego (dalej: BayObLG) z 27.03.2000 r., 3Z BR 331/99, 
„NJW” 2000, s. 1647.

23 P.J. Tettinger, Gewerbeordnung Kommentar, München 2004, s. 136.
24 Postanowienie BVerwG z 16.02.1995 r., 1 B 205/93, „GewArch” 1995, s. 152 i n.
25 Postanowienie Bundesfinanzhof – Federalnego Trybunału Finansowego (dalej: BFH) 

z 24.01.2001 r., I R 81/99, „NJW” 2001, s. 2199.
26 Postanowienie BVerfG z 18.01.2002 r. (Schächten), 1 BvR 2284/95, „NJW” 2002, s. 1485.
27 Postanowienie BVerfG z 3.01.1967 r. (Flächentransistor), 1 BvR 46/66, Bundesverfas-

sungsgerichtsentscheidungssamlung (dalej: BVerfGE) 21, s. 207 i n.
28 Postanowienie BVerfG (K) z 16.06.2000 r., 1 BvR 1539/94, 1 BvR 373/98, „NVwZ” 

2000, s. 1281 i n.
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Na wolność wyboru zawodu w ogólności29 powoływać się nie mogą ani 
państwowe, ani komunalne osoby prawne30. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wię-
cej niż połowa udziałów w spółce przypada prywatnym podmiotom gospodar-
czym31. Z wolności wyboru zawodu korzystać mogą natomiast stowarzyszenia, 
jeżeli ich statut uwzględnia prowadzenie działalności gospodarczej32. Zdanie to 
jest prawdziwe także dla stowarzyszenia pożytku publicznego, jeżeli dochód 
związany z prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczony zostanie na 
cele publiczne33, a nie na faktyczne potrzeby samego stowarzyszenia34.

2. Aspekt przedmiotowy wolności wyboru zawodu 

Art. 12 ustawy zasadniczej, jak to już wyżej wielokrotnie sygnalizowano, 
stanowi expressis verbis o wolności wyboru zawodu (Berufswahl), wolności 
wyboru miejsca jego wykonywania (Wahl des Arbeitsplatzes, Berufsausübung) 
oraz o wolności wyboru miejsca kształcenia (Wahl der Ausbildungsstätte). Roz-
różnienie to bywa dość intensywnie analizowane w piśmiennictwie35, niemniej 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrzymuje się, że przywołane termi-
ny stanowią elementy prawa podstawowego, jakim jest wolność wyboru zawodu36 

29 Postanowienie BVerfG (K) z 16.05.1989 r., 1 BvR 705/88, „NJW” 1990, s. 1783; 
M. Schmidt-Preuβ, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, Berlin 1992, s. 68 i n.

30 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 15.07.1998 r. (Versorgungsanwartschaften), 
1 BvR 1554/89, 1 BvR 963/94, 1 BvR 964/94, BVerfGE 98, s. 365 i n.; Postanowienie BVerfG (K) 
z 16.05.1989 r., 1 BvR 705/88, „NJW” 1990, s. 1783.

31 Wyrok BVerfG z 22.02.2011 r. (FraportUrteil), 1 BvR 699/06, BVerfGE 128, s. 226 i n.
32 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 

1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228 i n.
33 Postanowienie BVerfG z 7.11.2001 r., 1 BvR 325/94, 1 BvR 2319/94, 1 BvR 570/95, 

1 BvR 1382/95, „NJW” 2002, s. 2091; H.D. Jarass, Kommunale Wirtschaftsunternehmen und 
Verfassungsrecht, „Die Öffentliche Verwaltung” (dalej: „DÖV”) 2002, s. 489. 

34 Wyrok BGH z 27.09.1999 r., II ZR 305/98, BGHZ 142, s. 304.
35 F. Hufen, Berufsfreiheit – Erinnerung an ein Grundrecht, „NJW” 1994, s. 2913.
36 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 11.06.1958 r. (ApothekenUrteil), 1 BvR 596/56, 

BVerfGE 7, s. 377 i n.; decyzja (o mocy ustawy) z 18.07.1972 r. (numerus clausus), 1 BvL 32/70, 
1 BvL 25/71, BVerfGE 33, s. 303 i n.; Postanowienie z 21.02.1995 r., 1 BvR 1397/93 (Sonderkün-
digung), BVerfGE 92, s. 140 i n.
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i trudno jest je jednoznacznie rozdzielać37. Zakres pojęciowy słowa zawód uważa 
się za bardzo obszerny, stąd też potrzeba jak najszerszej jego interpretacji38. Poję-
ciem znaczeniowo węższym jest wolność działalności gospodarczej39.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą w niemieckim porządku praw-
nym za zawód uważa się każdą czynność, która zarówno w sposób intelektual-
ny, jak i materialny służy stworzeniu bądź utrzymaniu podstawowych warun-
ków życiowych40. Zdaniem Sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
za zawód uznać należy „wybraną i podjętą czynność, nie tylko ze względu na 
subiektywnie odczuwane »powołanie«, ale każde zarobkowe zajęcie, które nie 
jest o charakterze jednokrotnym”41. Bez znaczenia jest przy tym, czy chodzi 
tu o zespół czynności wykonywanych samodzielnie w formule działalności go-
spodarczej, czy też podjętych w ramach stosunku pracy42. Nie ma przeszkód dla 
uznania za zawód nietypowych zajęć43, będących podstawą utrzymania, jak na 
przykład uzdrawianie magnesem44. Jednostce przyznaje się prawo do rozwoju 

37 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 26.02.1997 r. (DDRHochschullehrer), 1 BvR 
1864/94, 1 BvR 1102/95, BVerfGE 95, s. 193 i n.; Postanowienie z 21.02.1995 r. (Sonderkündi-
gung), 1 BvR 1397/93, BVerfGE 92, s. 140 i n.

38 Postanowienie BVerfG, z 3.08.2004 r. (Insolvenzverwalter), 1 BvR 135/00, 1 BvR 
1086/01, „NJW” 2004, s. 2725 i n.; Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 3.07.2007 r. (Huf-
beschlaggesetz), 1 BvR 2186/06, „GewArch” 2008, s. 28.

39 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 1.03.1979 r., 1 BvR 532/77, 1 BvR 533/77, 1 BvR 
419/78, 1 BvL 21/78 (Mitbestimmung), „GewArch” 1979, s. 222 i n.

40 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 19.07.2000 r., 1 BvR 539/96 (Spielbankgesetz 
BadenWürttemberg), BVerfGE 102, s. 197 i n.; Postanowienie z 26.06.2002 r. (Glykolwarnung), 
1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91, BVerfGE 105, s. 252 i n.; Postanowienie z 20.04.2004 r. (Notar im 
Nebenamt), 1 BvR 838/01, 1 BvR 1303/01, 1 BvR 340/92, 1 BvR 1436/01, 1 BvR 1450/01, BVerfGE 
110, s. 304 i n.; Wyrok BVerfG z 9.06.2004 r. (Ladenschluss), BVerfGE 111, s. 10 i n.

41 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 
1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228 i n.

42 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 11.06.1958 r. (Apothekenurteil), 1 BvR 596/56, 
„NJW” 1958, s. 1035.

43 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 24.01.1962 r. (EhegattenArbeitsverhältnis I), 1 BvL 
32/57, NJW 1962, s. 432 i n.; Wyrok BVerwG z 12.06.1963 r., VII C 24.63, BVerwGE 16, s. 147 
i n.; Wyrok BVerwG z 30.08.1963 r., VI C 178.61, BVerwGE 16, s. 286 i n.; Wyrok BVerwG 
z 6.12.1963 r., VII C 18.63, „GewArch” 1964, s. 83 i n.; Wyrok BVerwG z 12.06.1964 r., VII C 
146.63, BVerwGE 18, s. 353 i n.

44 P.J. Tettinger, Aktuelle Akzente der Berufsfreiheit für Freie Berufe auf europäischer und 
deutscher Ebene, „GewArch” 1999, s. 268.
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osobowości i podkreślania indywidualności także przez umożliwienie jej udzia-
łu w obrocie gospodarczym zgodnie z własnym stylem (sposobem) życia45. 

Judykatura odmówiła jednak przymiotu zawodu prywatnym docentom, po-
nieważ ich aktywność naukowa wykonywana jest najczęściej bezpłatnie i tym 
samym nie może stanowić źródła utrzymania46. Przez dochodowość w niemiec-
kim piśmiennictwie rozumie się bezpośrednią lub pośrednią korzyść wpływa-
jącą pozytywnie na przeważenie bilansu nakładów i dochodów w stronę tych 
ostatnich47. Celem zarobkowym będzie zatem podejmowany (od momentu roz-
poczęcia wykonywania działalności do jej zaprzestania48) ogół dążeń do uzy-
skania przysporzeń przewyższających nakłady i inwestycje49. Zmniejszenie lub 
pokrycie kosztów jako wyłączny cel gospodarczy podjętej działalności nie nosi 
znamienia zarobkowości50.

Zawód wypełniać musi również przesłankę trwałości51 (auf Dauer ange-
legt). Nie oznacza to bynajmniej, że nie zostanie za niego uznany zespół czyn-
ności, zakładających okresowość powodowaną realną potrzebą uzyskiwania ze-
zwoleń czasowych na jego wykonywanie52. Znamię trwałości i ciągłości będzie 
także – w pewnych okolicznościach – zrealizowane w wypadku aktywności, 
które dopiero zostaną podjęte w przyszłości53. Za przykład podać można „za-
wodowych polityków” (Berufspolitiker) czy osoby podejmujące określoną pracę 

45 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 7.02.1990 r. (Wettbewerbsverbot des Handels-
vertreters), 1 BvR 26/84, BVerfGE 81, s. 242 i n.; Postanowienie BVerfG z 8.03.1983 r. (Zulassung 
zur Anwaltschaft), 1 BvR 1078/80, BVerfGE 63, s. 266 i n.

46 Wyrok BVerwG z 22.06.1994 r., 6 C 40/92, BVerwGE 96, s. 136 i n.
47 P. Kirchhof, EStG Kompaktkommentar, Heidelberg 2001, s. 829.
48 M. Daumke, Grundriβ des deutsche Steuerrechts, Bielefeld 2000, s. 72.
49 Wyrok Verwaltungsgericht – Sądu Administracyjnego (dalej: VG) Berlin z 9.04.1986 r., 

4 a 645.84, „GewArch” 1988, s. 377.
50 A.G. Radolfzell, Gewerblichkeit eines Gaststätten und Beherbergungsbetriebs, der von 

einem gemeinnützigen Verein unterhalten wird, „Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Recht-
sprechungsreport” (dalej: „NVwZ-RR”) 1998, s. 233.

51 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 28.07.1971 r. (Vorexaminierter), 1 BvR 40/69, 1 BvR 
47/69, 1 BvR 175/69, 1 BvR 155/69, BVerfGE 32, s. 1 i n.

52 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 
1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228 i n.

53 Tzw. przyszłościowy charakter wolności wykonywania zawodu, „Zukunftsgerichtetheit 
der Berufsfreiheit”, BVerwGE 75, s. 109 i n.
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w reżimie okresu próbnego54. Oceny, czy przesłanka trwałości zostaje spełniona 
przez określony rodzaj działalności, dokonuje się za pomocą kryterium obiek-
tywnego55, jakim jest pozytywne stwierdzenie, że badana praca przynosi utrzy-
manie osobie (osobom) ją wykonywającym56. Jednorazowa korzyść majątkowa, 
choćby o dużej wartości, nie uczyni zadość kryterium ciągłości57.

Ogólnie rzecz biorąc, termin zawód, co już niejednokrotnie podkreślono, 
należy wykładać szeroko58 i przyjmuje się, że może on przybierać formy inne niż 
tradycyjne dla systemu szkolnictwa59. Jeżeli dla podjęcia określonej grupy dzia-
łalności niezbędne będzie uzyskanie (dodatkowego) zezwolenia, to w orzecznic-
twie optuje się za uznaniem, że ukonstytuował się nowy zawód60. Brakuje kon-
sensusu61 co do tego, czy zajęcia dodatkowe62 urzędników lub emerytowanych 
już funkcjonariuszy63 subsumować można pod pojęcie zawodu64. Nadmienić 
wypada, że w niemieckim systemie prawa funkcjonują konstrukcje prawne nie 

54 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.02.1998 r. (Kurzberichterstattung im Fernsehen), 
1 BvF 1/91, BVerfGE 97, s. 228 i n.

55 A.G. Radolfzell, Gewerblichkeit eines Gaststätten..., s. 233.
56 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 14.11.1989 r. (Mietwagenunternehmer), 1 BvL 

14/85, 1 BvL 1276/84, BVerfGE 81, s. 70 i n.; Wyrok Oberverwaltungsgericht – Apelacyjnego 
Sądu Administracujnego (dalej: OVG) Koblenz z 24.10.1990 r., 2 A 10034/90, „NVwZ-RR” 1991, 
s. 554.

57 Wyrok BGH z 12.03.1981 r.,VII ZR 117/80, „NJW” 1981, s. 1665; Postanowienie Obe-
rlandsgericht – Sądu Apelacyjnego (dalej: OLG) Schleswig z 7.07.1989 r., „GewArch” 1989, 
s. 336 i n.

58 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 28.11.1984 r., 1 BvL 13/81, BVerfGE 68, s. 272 
i n.; Wyrok BSG z 24.11.1964 r., 7 RLw 29/63, Entscheidungen des Bundessozialgerichts 22, s. 92.

59 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 3.07.2007 r. (Hufbeschlaggesetz), 1 BvR 
2186/06, BVerfGE 119, s. 59 i n.; Postaowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 10.05.1988 r. (Heil-
praktikergesetz), 1 BvR 482/84, 1 BvR 1166/85, BVerfGE 78, s. 179 i n.; Decyzja BVerfG (o mocy 
ustawy) z 17.07.1961 r. (Befähigungsnachweis), 1 BvL 44/55, BVerfGE 13, s. 97 i n. 

60 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 3.07.2007 r. (Hufbeschlaggesetz), 1 BvR 
2186/06, BVerfGE 119, s. 59 i n.; Postanowienie BVerfG z 2.11.1960 r., 2 BvR 504/60, BVerfGE 
11, s. 39 i n.; Postanowienie BVerwG z 15.12.1993 r., 6 C 20/92, BVerwGE 94, s. 352 i n.

61 Postanowienie BVerfG z 12.04.1972 r., 2 BvR 704/70, BVerfGE 33, s. 44 i n.; Wyrok 
BVerwG z 30.06.1983 r., 2 C 57/82, BVerwGE 67, s. 287 i n.

62 Zgodnie z zasadą alimentacji (Alimentationsprinzip) państwo wypłaca urzędnikowi 
uposażenie odpowiednie do jego funkcji i wystarczające na zaspokojenie potrzeb życiowych. Stąd 
też to właśnie ono stanowi źródło utrzymania, a nie zespół innych czynności podejmowanych 
w stosunku pracy czy też reżimie działalności gospodarczej, por. np. wyrok BVerfG z 6.03.2007 r., 
2 BvR 556/04, „NVwZ” 2007, s. 568 i n.

63 Wyrok BVerwG z 6.12.1989 r., 6 C 52/87, BVerwGE 84, s. 194 i n.
64 Postanowienie BVerfG z 12.04.1972 r., 2 BvR 704/70, BVerfGE 33, s. 44 i n.
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do końca typowe dla rodzimego porządku konstytucyjnego, jak podwójny za-
wód (Doppelberuf )65, zawód uboczny (Nebenberuf )66 czy zawód niesamodziel-
ny (unselbstständiger Teil eines Berufes)67. Jako przykład tego ostatniego podać 
można zawód lekarza (Kassenarzt) odpłatnie udzielającego pomocy medycznej 
wyłącznie pacjentom ubezpieczonym „państwowo”68, w przeciwieństwie do 
lekarza przyjmującego nie tylko pacjentów ubezpieczonych u ubezpieczyciela 
państwowego, ale także i tych, których ubezpieczycielem jest przedsiębiorca 
prywatny69. 

W orzecznictwie podkreśla się, że do zawodów zalicza się grupy czynno-
ści dozwolone prawem (erlaubt)70 i niebudzące sprzeciwu społecznego (sozial 
unwertig)71 oraz nieposiadające charakteru szkodliwości społecznej (gemein-
schaftsschädlich72, sozial schädlich73). O tym, co jest szkodliwe społecznie w da-
nym czasie74, decyduje doktryna75. Uznaje się bowiem, że skoro jednostka nie jest 

65 Decyzja BVerfG z 15.02.1967 r., 1 BvR 569/62, „NJW” 1967, s. 1317.
66 Postanowienie z 20.04.2004 r. (Notar im Nebenamt), 1 BvR 838/01, 1 BvR 1303/01, 1 BvR 

340/92, 1 BvR 1436/01, 1 BvR 1450/01, BVerfGE 110, s. 304 i n.; Wyrok BVerfG z 1.07.1980 r. (So-
zietätsverbot), 1 BvR 247/75, BVerfGE 54, s. 237; Wyrok BVerwG z 28.05.1965 r., VII C 116.64, 
BVerwGE 21, s. 195 i n.; odmiennie: Postanowienie BVerwG z 12.07.1978 r., 1 WB 283.77, 1 WB 
13/78, BVerwGE 63, s. 99.

67 Postanowienie BVerfG z 2.11.1960 r., 2 BvR 504/60, BVerfGE 11, s. 30 i n.; Postanowienie 
VGH Kassel, z 7.11.1995 r., 5 N 1410/92, „NVwZ-RR 1997”, s. 116 i n.

68 Zgodnie z cennikiem opłat za te same usługi medyczne pacjentom ubezpieczonym pry-
watnie wystawiać można rachunki średnio dwa razy wyższe (najczęściej faktor 1,8 lub 2,3) niż 
pacjentom „państwowym”.

69 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 10.05.1988 r. (Heilpraktikergesetz), 1 BvR 
482/84, 1 BvR 1166/85, BVerfGE 78, s. 179 i n.; Postanowienie z 13.05.1981 r., 1 BvR 610/77, 
1 BvR 451/80, BVerfGE 57, s. 121 i n.

70 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 28.03.2006 r. (Sportwettenmonopol), 1 BvR 1054/01, 
BVerfGE 115, s. 276 i n.; Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 11.06.1958 r. (ApothekenUrteil), 1 
BvR 596/56, BVerfGE 7, s. 377 i n., Postanowienie BVerfG z 4.11.1992 r., (Tätigkeit eines Recht-
sanwaltes), 1 BvR 79/85, 1 BvR 643/87, 1 BvR 442/89, 1 BvR 238/90, 1 BvR 1258/90, 1 BvR 
772/91, 1 BvR 909/91, BVerfGE 87, s. 37 i n.

71 Zarządzenie BVerfG z 5.12.2006 r., 1 BvR 2186/06 (Hufbeschlaggesetz), BVerfGE 117, 
s. 126 i n.; Wyrok BVerwG z 23.08.1994 r., 1 C 18/91, BVerwGE 96, s. 293 i n.

72 Decyzja BVerfG z 30.04.1952 r. (Bezirksschornsteinfeger), 1 BvR 14/52, 1 BvR 25/52, 
1 BvR 167/52, BVerfGE 1, s. 264 i n.

73 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 5.08.1966 r. (gesetzlicher Erlaubnisvorbehalt), 1 BvF 
1/61, NJW 1966, s. 381 i n.

74 Wyrok BVerwG z 4.11.1965 r., I C 6.63, „GewArch” 1966, s. 24.
75 Postanowienie BVerwG z 25.02.1957 r., I B 121.56, BVerwGE 4, s. 294 i n.
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wyizolowana od reszty społeczeństwa76, to implikuje to konieczność wykładania 
stosunku jednostki do społeczeństwa w duchu konstytucyjnym ukierunkowa-
nym na wspólnotę (na związek ludzi ze sobą)77. Zawodem nie muszą być jednak 
czynności przemyślane gospodarczo (wirtschaftlich sinnvoll) czy wręcz wspie-
rające rozwój społeczeństwa (Beitrag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung)78. 
Na miano zawodu nie zasługuje jednak ani handel narkotykami79, ani pomoc 
w popełnianiu samobójstwa80.

Odnośnie do wolności wyboru zawodu zauważyć trzeba, że należy ją roz-
patrywać w wielu aspektach: jako podjęcie decyzji, czy w ogóle podejmie się 
(jakąkolwiek) pracę zawodową, czy też nie podejmie się jej wcale81 oraz – jeśli 
się zdecyduje na udział w życiu zawodowym – jaki konkretnie zawód (bądź za-
wody82) stanie się źródłem otrzymania, na jaki zostanie ewentualnie zmieniony83 
oraz w jakich warunkach się z niego zrezygnuje84.

76 Wyrok BVerwG z 4.11.1965 r., I C 6.63, „GewArch” 1966, s. 24 i n.
77 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 20.12.1960 r. (Wehrpflicht), BVerfGE 12, s. 45 i n.; 

Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 11.06.1958 r. (Apothekenurteil), 1 BvR 596/56, „NJW” 1958, 
s. 1035 i n.; Wyrok BVerfG z 23.10.1952 r. (SRPVerbot), 1 BvR 1/51, BVerfGE 2, s. 1 i n.; 
Wyrok BVerfG z 20.07.1954 r. (Investitionshilfe), 1 BvR 459/52, BVerfGE 4, s. 7 i n.; Wyrok 
BVerfG z 17.08.1956 r. (KPDVerbot), 1 BvB 2/51, „NJW” 1956, s. 1393; Wyrok BVerfG 
z 16.01.1957 r. (ElfemUrteil), 1 BvR 253/56, BVerfGE 6, s. 32 i n.; Postanowienie BVerfG 
z 10.02.1969 r. (Aufenthaltsbestimmungsrecht), 1 BvR 526/53, BVerwGE 10, s. 302 i n.

78 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 28.11.1984 r., 1 BvL 13/81, BVerfGE 68, 
s. 272 i n.; Wyrok BVerwG z 18.04.1985 r., 3 C 34/84, BVerwGE 71, s. 183 i n.

79 P.J. Tettinger, Aktuele Akzente…, s. 268.
80 Postanowienie VG Hamburg z 6.02.2009 r., 8 E 3301/08, „Kriminalistik” 2009, s. 229 i n.
81 Postanowienie BVerfG z 14.11.1984 r., 1 BvR 14/82, 1 BvR 1642/82, BVerfGE 68, s. 256; 

z 21.10.1981 r. (Bewährungsauflage in der Strafaussetzung), 1 BvR 52/81, BVerfGE 58, s. 358 i n.
82 Postanowienie BVerfG z 4.11.1992 r., (Tätigkeit eines Rechtsanwaltes), 1 BvR 79/85, 

1 BvR 643/87, 1 BvR 442/89, 1 BvR 238/90, 1 BvR 1258/90, 1 BvR 772/91, 1 BvR 909/91, 
BVerfGE 87, s. 37 i n.

83 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 3.11.1982 r., 1 BvR 900/78, 1 BvR 851/80, 
1 BvR 1495/80, 1 BvR 833/78, 1 BvR 1069/78, 1 BvR 343/79, 1 BvR 1039/ 79, 1 BvR 163/80, 1 BvR 
294/80, 1 BvR 1258/80, 1 BvR 48/81, 1 BvR 1202/81, BVerfGE 62, s. 117 i n.; Wyrok BVerfG 
(o mocy ustawy) z 8.02.1977 r. (Parkstudium), 1 BvF 1/76, 1 BvL 7/75, 1 BvL 8/75, 1 BvR 239/75, 
1 BvR 92/76, 1 BvR 103–115/76, 1 BvR 140–143/76, 1 BvR 187/76, BVerfGE 43, s. 291 i n.; Po-
stanowienie BVerfG z 20.03.2001 r. (Altersgrenze für Kassenärzte), 1 BvR 491/96, BVerfGE 103, 
s. 172 i n.

84 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 10.03.1992 r. (Akademieauflösung), 1 BvR 454/91, 
1 BvR 470/91, 1 BvR 602/91, 1 BvR 616/91, 1 BvR 905/91, 1 BvR 939–963/91, 1 BvR 1128/91, 
1 BvR 1315–1318/91, 1 BvR 1453/91, BVerfGE 85, s. 360 i n; Postanowienie BGH z 23.07.2007 r., 
NotZ 42/07, BGHZ 173, s. 297 i n. 
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Przesłanka wykonywania (Ausübung) zawodu została scharakteryzowana 
w judykatach w sposób przykładowy i zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą 
chodzi o utworzenie przedsiębiorstwa i zadecydowanie o jego formie prawnej85 
(w tym także o połączeniu z innym przedsiębiorcą86 lub usamodzielnieniu się87) 
i stopniu zorganizowania88, stosunku wysokości kosztów89 do uzyskiwanych 
zysków90, zatrudnieniu pracowników91, o sposobie jego reprezentacji (zarów-
no w sensie zawierania zobowiązań w imieniu przedsiębiorcy92, jak i sposobie 
przedstawiania ewentualnym odbiorcom świadczonych usług93 – reklamy94, czy 
nawet podtrzymywania towarzyskich kontaktów zawodowych95). Wartością 
chronioną wolnością wykonywania zawodu jest również prawo do tajemnic96 

85 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 1.03.1979 r. (Mitbestimmung), 1 BvR 532/77, 1 BvR 
533/77, 1 BvR 419/78, 1 BvL 21/78, „GewArch” 1979, s. 222 i n.

86 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 3.07.2003 r. (Sozietätswechsel), 1 BvR 238/01, 
BVerfGE 108, s. 150 i n.; Postanowienie BGH z 14.11.2005 r., AnwZ (B) 83/04, „NJW” 2006, 
s. 1133 i n.

87 Postanowienie BVerfG z 20.03.2001 r. (Altersgrenze für Kassenärzte), 1 BvR 491/96, 
BVerfGE 103, s. 172 i n.

88 Wyrok BVerwG z 26.01.1993 r., I C 25/91, „GewArch” 1993, s. 196 i n.; Wyrok Verwal-
tungsgerichtshof – Trybunału Administracyjnego (dalej: VGH) Baden-Württemberg z 9.05.1995 r., 
14 S 2402/94, „GewArch” 1995, s. 339 i n.; Wyrok VG Braunschweig z 21.08.2000 r., 1 A 61/99, 
„GewArch” 2000, s. 485 i n.

89 Wyrok BFH z 3.10.1961 r., I 200/59 S, „Bundessteuerblatt” (dalej: BStBl.) 1961, s. 567.
90 Wyrok BFH z 13.04.1967 r., IV 194/64, BStBl. 1967, s. 398.
91 Wyrok BSG z 29.10.1963 r., 6 RKa 7/61, BSGE 20, s. 52.
92 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 11.07.2006 r., 1 BvL 4/00, BVerfGE 116, 

s. 202 i n.; Wyrok BVerwG z 24.04.2001 r., 6 C 6/00, BVerwGE 114, s. 160.
93 Postanowineie BVerfG (o mocy ustawy) z 8.03.2005 r. (Anwaltsnotare), 1 BvR 2561/03, 

BVerfGE 112, s. 255 i n.; Postanowienie (o mocy ustawy) z 29.10.2002 r. (Facharztbezeichnung), 
1 BvR 525/99, BVerfGE 106, s. 181 i n.

94 Postanowienie z 26.06.2002 r. (Glykolwarnung), 1 BvR 558/91, 1 BvR 1428/91, BVerfGE 
105, s. 252 i n.; Postanowienie BVerfG z 13.05.1996 r. (Zwangsarbeiter), 2 BvL 33/93, BVerfGE 94, 
s. 315 i n.; z 2.11.1960 r., 2 BvR 504/60, BVerfGE 11, s. 366 i n.; Wyrok BVerwG z 30.06.2005 r., 
3 C 24/04, BVerwGE 124, s. 26 i n.

95 Wyrok BVerwG z 13.12.1979 r., 5 C 1/79, BVerwGE 59, s. 213 i n.
96 Termin „tajemnicy przedsiębiorstwa”, podobnie jak w rodzimym porządku prawnym, 

nie został zdefiniowany legalnie (por. Postanowienie BGH z 19.06.2007 r., KVR 16/06, niepubl.). 
Jego wykładnia nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie realizowania przez konsumentów 
roszczenia o dostęp do informacji o produkcie, który gwarantowany jest przez prawodawcę usta-
wą z 11.05.2007 r. wydanej w celu poprawienia dostępu konsumenta do informacji o produktach 
zdrowotnych – ustawą o poprawieniu stanu wiedzy konsumentów o artykułach zdrowotnych (Ge-
setz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation – Verbraucherinfor-
mationsgesetz), publ. BGBl, s. 2558, z późn. zm. Przywołane pojęcie interpretowane jest casu  
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zawodowych97. Podobnie odnosi się orzecznictwo do autonomicznego określania 
sposobu wykonywania oferowanych świadczeń, czy też jakości produktów98. Ju-
dykaty, jako „element składowy” referowanej wolności, wymieniają także prawo 
do swobodnego określania ceny, sposobu jej zapłaty oraz dopuszczenia (bądź 
nie) pertraktacji z interesentem99. 

Odnośnie do przesłanki wyboru miejsca pracy odnotować należy, że chodzi 
o możliwość wyboru konkretnego miejsca pracy (zarówno w sensie geograficz-
nym, jak i prawnym – stosunek pracy100), podjęcia jej, wykonywania i dokona-
nia rezygnacji101. Nie oznacza to jednak, że państwo ma obowiązek stworzenia 
konkretnego miejsca pracy konkretnej osobie102. Poza brakiem takiego roszcze-
nia w porządku prawnym, próżno szukać także normy, która bezwzględnie za-
braniałaby zwolnienia pracownika103. Ponieważ jednak wolność wyboru zawo-
du materializuje się przez prawo do zachowania miejsca pracy czy utrzymania 

ad causam (por. M. Böse, Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung, Tübingen 2005, s. 84), jednak 
w ogólności chodzi tu o pakiet danych, do których dostęp w danym przedsiębiorstwie jest ograni-
czony (por. H. Kube, Die Macht der Information – Konsultation, Information, Rechte der Betrof-
fenen, „Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2007, s. 165.), a których przedsiębiorca nie 
chce ujawnić konkurencji (M. Rossi, Informationsgesetz, Baden-Baden 2006, s. 15).

97 Postanowienie z 14.03.2006 r. (Geschäfts- und Betriebsgeheimnis), 1 BvR 2087/03, 
1 BvR 2111/03, BVerfGE 115, s. 205 i n.

98 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 17.12.2002 r. (Arzeimittelfestbetrag), 1 BvL 28/95, 
1 BvL 29/95, 1 BvL 30/95, BVerfGE 106, s. 275 i n.; wyrok (o mocy ustawy) z 30.07.2008 r. 
(Rauchverbot), 1 BvR 3263/07, 1 BvR 402/98, 1 BvR 906/08, BVerfGE 121, s. 317 i n.

99 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 13.09.2005 r. (Beitragssatzsicherungsgesetz), 
2 BvF 2/03, BVerfGE 114, s. 196 i n.; Postanowienie (o mocy ustawy) z 29.10.2002 r. (Facharzt-
bezeichnung), 1 BvR 525/99, BVerfGE 117, s. 163 i n.

100 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 24.04.1991 r. (Abwicklung von DDREinrichtungen), 
1 BvR 1341/90, BVerfGE 84, s. 133 i n.; Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 15.07.1998 r. 
(Versorgungsanwartschaften), 1 BvR 1554/89, 1 BvR 963/94, 1 BvR 964/94, BVerfGE 98, s. 365 i n.

101 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 10.03.1992 r. (Akademieauflösung), 1 BvR 454/91, 
1 BvR 470/91, 1 BvR 602/91, 1 BvR 616/91, 1 BvR 905/91, 1 BvR 939–963/91, 1 BvR 1128/91, 
1 BvR 1315–1318/91, 1 BvR 1453/91, BVerfGE 85, s. 360 i n.; Postanowienie (o mocy ustawy) 
z 27.01.1998 r. (Kleinbetriebsklausel I), 1 BvL 15/87, BVerfGE 97, s. 169 i n.; Wyrok BVerfG 
z 1.07.1980 r. (Sozietätsverbot), 1 BvR 247/75, BVerfGE 54, s. 237.

102 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 24.04.1991 r. (Warteschleifenreglung), 1 BvR 1341/90, 
„NJW” 1991, s. 1667 i n.; Postanowienie BVerfG z 18.01.2002 r. (Schächten), 1 BvR 2284/95, 
„NJW” 2002, s. 1485.; Postanowienie BVerwG z 30.11.1994 r., 6 P 11/93, BVerwGE 97, s. 154; 
Wyrok BAG z 25.06.1964 r., 2 AZR 382/63, „NJW” 1964, s. 1921.

103 Wyrok BVerfG (o mocy ustawy) z 24.04.1991 r. (Abwicklung von DDREinrichtungen), 
1 BvR 1341/90, BVerfGE 84, s. 133 i n.
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zajmowanego stanowiska pracy104, to normodawca niemiecki nie dopuszcza moż-
liwości zwolnienia pracownika z przyczyn niemerytorycznych105. Przykładowo, 
do wypowiedzenia stosunku pracy nie wystarczy istnienie po stronie pracodaw-
cy subiektywnego przekonania, jakoby utracił on zaufanie do podwładnego106. 

Norma zawarta w art. 12 ustawy zasadniczej nie chroni przedsiębiorcy 
przed konkurencją ze strony innych podmiotów wykonywających ten sam za-
wód107. Bynajmniej, w piśmiennictwie podkreśla się, że konstytucyjna ochrona 
wolności wyboru zawodu jest konieczna dla wspierania konkurencyjności w sys-
temie gospodarki rynkowej108. Niemniej, w przypadku tzw. zawodów wykony-
wanych ubocznie109, nie jest dozwolone wykonywanie ich w sposób stanowiący 
konkurencję dla pracodawcy110 lub wpływający na efektywność pracy będącej 
głównym („pierwszym”) źródłem dochodu111. 

W judykatach podkreśla się związek wolności wyboru zawodu z zasadą 
państwa socjalnego112. Beneficjentom referowanej wolności przysługuje prawo 
do podjęcia studiów w państwowych uczelniach wyższych. Zakłada się przy 
tym, że kandydaci spełniają określone wymogi, a uczelnia dysponuje odpowied-
nimi możliwościami infrastrukturalnymi113.

104 Wyrok BVerG z 8.07.1997 r. (StasiFragen), 1 BvR 2111/94, 1 BvR 195/95, 1 BvR 
2189/95, „NJW” 1997, s. 2307 i n.; Wyrok BVerfG z 8.07.1997 r. (Fink), 1 BvR 1934/93, „NJW” 
1997, s. 2305 i n.; Wyrok BVerfG z 8.07.1997 r. (Kündigung von Lehren), 1 BvR 1234/95, 1 BvR 
1247/95, 1 BvR 744/96, „NJW” 1997, s. 2312 i n.; Wyrok BVerfG z 8.07.1997 r., (Hochschulleh-
rer), 1 BvR 1621/94, „NJW” 1997, s. 2310 i n.

105 Postanowienie BVerG (o mocy ustawy) z 27.01.1998 r. (Kleinbetriebsklausel), 1 BvL 
15/87, „NZA” 1998, s. 470 i n.

106 Wyrok BAG z 14.09.1994 r., 2 AZR 164/94, „NZA” 1995, s. 269 i n.
107 Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 11.07.2006 r. (Berliner Vergabegesetz), 1 BvL 

4/00, BVerfGE 116, s. 202 i n.
108 H. Sodan, Verfassungsrechtsprechung im Wandel – am Beispiel der Berufsfreiheit, 

„NJW” 2003, s. 257; W. Kluth, Das Grundrecht der Berufsfreiheit, „Jura” 2001, s. 371; M. Kment, 
Ein Monopol gerät unter Druck, „NJW” 2006, s. 617.

109 Postanowienie VG Kassel z 4.03.2008 r., 1 G 1756/07, niepubl.
110 Wyrok BAG z 26.06.2001 r., 9 AZR 343/00, „NZA” 2002, s. 98.
111 BAG z 18.01.1996 r., 6 AZR, NZA 1997, s. 41 i n.
112 Postanowienie BVerfG z 31.03.2000 r., 1 BvR 608/99, „NVwZ” 2001, s. 187.
113 Postanowienie BVerfG z 8.02.1984 r., 1 BvR 580/83, 1 BvR 604/83, 1 BvR 605/83, 1 BvR 

612/83, 1 BvR 616/83, 1 BvR 617/83, 1 BvR 626/83, 1 BvR 638/83, 1 BvR 642/83, 1 BvR 643/83, 
1 BvR 652/83, 1 BvR 661/83, BVerfGE 66, s. 155 i n.
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W niemieckim porządku prawnym nie ma definicji legalnej wolnego zawo-
du ( freier Beruf )114, pomimo iż stanowi on przesłankę negatywną działalności 
gospodarczej115. Najczęściej wykładany jest on jako działalność – wymagająca 
wyższego wykształcenia – o charakterze naukowym, artystycznym, pisarskim 
lub usługowym116. Charakter artystyczny – czyli twórczy i urzeczywistniający 
własne pomysły117 – mają takie rodzaje działalności jak odpłatne wycinanki118, 
muzykowanie na deptakach119, restauracja mebli120, projektowanie zdjęć121 czy 
wygłaszanie w określonych okolicznościach mów pogrzebowych122. Za wyższe 
wykształcenie natomiast uznać123 należy ukończenie studiów wyższych lub wyż-
szej szkoły zawodowej124. Wolny zawód wykonuje zatem nie tylko tłumacz125 czy 
grafolog126, ale i nauczyciel przygotowujący studentów do egzaminu127, w prze-
ciwieństwie do korepetytora uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych128, 
instruktorów nauki jazdy, jazdy na koniach, tańca, tenisa czy jogi129.

Wolność wykonywania zawodu nie jest wolnością absolutną. Już w zda-
niu drugim artykułu konstytuującego tę wolność ustawodawca stanowi, że może 

114 M. Groepper, Berufsfreiheit und freie Berufe, „GewArch” 2000, s. 366.
115 A. Poll, Der Begriff der Freien Berufe, „Juristische Rundschau” 1996, s. 441.
116 Decyzja BVerfG z 25.02.1960 r. (bayerische Ärzteversorgung), 1 BvR 239/52, „NJW” 

1960, s. 619 i n.
117 Postanowienie BVerfG z 17.07.1984 r. (anachronistischer Zug), 1 BvR 816/82, „NJW” 

1985, s. 261.
118 Wyrok VGH BW z 17.08.1988 r., 14 S 689/87, „GewArch” 1988, s. 370 i n.
119 H.-C. v. Ebner, Musikanten – Musiker: Gewerblich oder freiberuflich Tätige?, „Gew-

Arch” 1994, s. 400.
120 Postanowienie VGH BW z 14.09.1983 r., 6 S 801/83, „GewArch” 1984, s. 64 i n.
121 Wyrok VG Sigmaringen z 4.08.1994 r., 6 K 287/92, „GewArch” 1995, s. 485 i n.
122 Wyrok BFH z 29.07.1981 r., I R 183/79, „NJW” 1982, s. 672 i n.
123 W. Diefenbach, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Gewerbeord-

nung, „GewArch” 1991, s. 281.
124 Wyrok BVerwG z 1.07.1987 r., I C 25/85, „GewArch” 1987, s. 331 i n.
125 Wyrok VG Darmstadt z 17.07.1996 r., 3 E 293/95 (3), „GewArch” 1996, s. 476 i n.
126 Wyrok BVerwG z 27.06.1974 r., I C 10.73, „GewArch” 1974, s. 333 i n.
127 Decyzja OVG NW z 16.10.1986 r., II A 524/67, „DÖV” 427 i n.
128 Postnowienie OVG Nds z 8.04.2002 r., 7 LA 39/02, „GewArch” 2002, s. 293 i n.
129 Postanowienie OVG NW z 29.03.2001 r., 4 A 4077/00, „GewArch” 2001, s. 293.
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być ona ograniczona (uregulowana) na podstawie ustawy130. Podobnie jak w ro-
dzimym systemie prawnym, także u naszych zachodnich sąsiadów ograniczenie 
poza przesłanką formalną131 (ustanowienia w drodze ustawy) spełniać musi kry-
terium niezbędności (konieczności)132 dla osiągnięcia ważnego celu społeczne-
go133. Można przywołać różne przykłady ograniczeń, np. ze względu na wiek134, 
wykonywany zawód135 czy pełnione funkcje publiczne136.

Podsumowanie

Wolność wyboru zawodu jest jednym z kluczowych pojęć dla prawa go-
spodarczego publicznego. Występuje ono zarówno w polskim, jak i w niemiec-
kim systemie prawnym, choć nie można w pełni zgodzić się z tezą, jakoby 
było ono w pełni przekładalne z jednego porządku legislacyjnego na inny. 
W systemie legislacyjnym naszych zachodnich sąsiadów wolność działalności 
gospodarczej ma charakter wyraźnie drugoplanowy w stosunku do wolności 
wyboru zawodu. 

130 Tekst org.: „Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
geregelt werden”.

131 Wyrok BGH z 3.11.1988 r. (Nachtbackverbot), I ZR 12/87, GewArch 1989, s. 125 i n.; 
Postanowienie BVerfG (o mocy ustawy) z 25.02.1976 r. (Nachtbackverbot II), 1 BvL 26/73, „Ge-
wArch” 1976, s. 190 i n.

132 Postanowienie BVerfG y 17.11.1992 r. (Sonntagsbackverbot), 1 BvR 168/89, „GewArch” 
1993, s. 151 i n.

133 Decyzja BVerfG (o mocy ustawy) z 24.01.1962 r. (EhegattenArbeitsverhältnis), 1 BvL 
32/57, „NJW” 1962, s. 437 i n.; Wyrok VG Schleswig z 29.03.1990 r., 12 A 94/89, „GewArch” 
1990, s. 275 i n.

134 Decyzja BVerfG z 16.06.1959 r. (Hebammenaltersgrenze), 1 BvR 71/57, „NJW” 1959, 
s. 1579.

135 Wyrok BVerfG z 11.03.1975 r. (gemeinschaftliche Verteidigung), 2 BvR 135-139/75, 
„NJW” 1975, s. 1013 i n., Postanowienie BVerfG z 21.06.1977 r., 2 BvR 70/75, „NJW” 1977, 
s. 1629 i n.; Postanowienie Bay VGH z 11.01.2006 r., 3 BV 02.2118, niepubl.

136 Wyrok BVerfG z 6.03.2007 r., 2 BvR 556/04, „NVwZ” 2007, s. 568 i n.; Wyrok BVerwG 
z 21.06.2007 r., 2 C 3/06, „NJW” 2007, s. 3450.
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ReFLectiONS cONceRNiNG FReeDOM OF OccUPAtiON  
iN tHe GeRMAN LeGAL SYSteM

Summary

Freedom to choose an occupation is one of the main key categories of the public 
economic law. The mentioned legal institution is known both: to the Polish and German 
legal systems, however, the way it is conducted in those countries differs. The signal 
remarks approaching occupation freedom in German legal system are supposed to help 
to systematize the knowledge as refers to doctrine our western neighbors.

Translated by Małgorzata W. Greβler

Keywords: freedom of occupation, economic freedom




